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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kami ucapakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

pentunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Penggunaan Tools 

Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). 

Petunjuk teknis ini menjelaskan bagaimana sekolah/madrasah 

menggunakan Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M sebagai bagian penting dari tata 

kelola Sekolah/Madrasah (school governance), yaitu partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas manajemen Sekolah/Madrasah.  

Petunjuk teknis ini menjelaskan bagaimana sekolah/madrasah 

menggunakan Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M dan langkah-langkah 

penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan pendidikan dimulai dari 

pengisian biodata dasar Sekolah/Madrasah, analisis kondisi Sekolah/Madrasah 

(profil Sekolah/Madrasah), analisis program dan kegiatan, rencana pendanaan 

RKS/M 4 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT periode tahun pertama, kedua, 

ketiga dan keempat), rencana biaya dan sumber pendanaan, Rencana Kegiatan 

dan Knggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M periode tahun pertama, kedua, ketiga 

dan keempat) dan hasil monitoring dan evaluasi program tahunan. 

Kami berharap Petunjuk Teknis Penggunaan Tools EDS/M-RKS/M-RKT-

RKAS/M  ini dapat membantu Sekolah/Madrasah dalam menyusun dokumen 

RKS/M, RKT, RKAS/M, monitoring – evaluasi program dan kegiatan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan Tools EDS/M-RKS/M-RKT-

RKAS/M ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemampuan kepada 

kita untuk melaksanakan program dan kegiatan di Sekolah/Madrasah dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

 
Hormat Kami, 
 
Tim Penyusun 
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I. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Setiap tahun satuan pendidikan dituntut menjawab tiga masalah dengan 
menggunakan perangkat indikator kinerja dalam rangka melakukan pengkajian 
obyektif terhadap capaian indikator SPM, Akreditasi, SNP serta pengumpulan bukti 
mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan.  

Sekolah/Madrasah sebagai suatu lembaga/institusi mempunyai satu tujuan atau 
lebih. Langkah mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana, tujuan dan 
bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan 
Sekolah/Madrasah tercermin dalam bentuk Visi dan Misi Sekolah/Madrasah. Untuk 
mencapai visi dan misinya Sekolah/Madrasah menyusun perencanaan program 
dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah 
(RPS) atau Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M).  

Umumnya Sekolah/Madrasah cenderung statis dan mulai bergerak setelah 
masalah muncul ke permukaan. Perencanaan dilakukan tidak hanya untuk 
mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga untuk perencanaan ke 
depan dalam hal peningkatan kinerja Sekolah/Madrasah atau untuk 
mengantisipasi perubahan dan tuntutan jaman. Pada umumnya Sekolah/Madrasah 
lebih mengutamakan pengembangan fisik, padahal pengembangan non fisik jauh 
lebih penting, karena salah satu tujuan utama Sekolah/Madrasah adalah 
menghasilkan anak didik yang bermutu. 

Visi dan Misi Sekolah/Madrasah pada umumnya masih bersifat umum, sehingga 
perlu dijabarkan/dirinci dan programnya harus sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan Sekolah/Madrasah. Sangat sering ditemukan Sekolah/Madrasah tidak 
mempunyai program yang relevan atau tidak sesuai dengan Visi-Misinya. 

RKS/M sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif antara pihak 
Sekolah/Madrasah (KS dan guru) bersama dengan pemangku kepentingan seperti 
Komite Sekolah/Madrasah, tokoh masyarakat, dan pihak lain di sekitar 
Sekolah/Madrasah yang peduli pendidikan. Dengan melibatkan semua pemangku 
kepentingan, Sekolah/Madrasah telah menunjukkan sikap keterbukaan dan siap 
bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memi-liki, serta dapat 
mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan 
dukungan atau bantuan yang diperlukan Sekolah/Madrasah. 

RKS/M disusun dan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Sekolah/Madrasah dalam 
rangka pemenuhan indikator Standar Nasional Pendidikan dan manajemen 
berbasis Sekolah/Madrasah (MBS) yang dirumuskan sebagai evaluasi diri 
Sekolah/Madrasah (EDS/M), dikaitkan dengan praktek dan peran kelembagaan 
yang memang sudah berjalan, seperti:  

• Manajemen Sekolah/Madrasah 



PETUNJUK TEKNIS EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M 

2 |  

• Perencanaan Pengembangan Sekolah/Madrasah  
• Akreditasi Sekolah/Madrasah  
• Implementasi SPM dan SNP  
• Peran Pengawas Sekolah/Madrasah 

Secara singkat EDS/M dirancang  untuk digunakan oleh Tim Pengembang 
Sekolah/Madrasah (TPS/M) dalam melakukan penilaian  kinerja Sekolah/Madrasah 
terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Nasional 
Pendidikan  (SNP) 

 

TUJUAN 

Tujuan utama  Penyusunan dan perumusan EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M dengan 
menggunakan tools ini adalah:   

a) Peserta  memahami manfaat dalam mengevalusi mutu pendidikan secara 
berkala (setiap tahun) di Sekolah/Madrasahnya masing-masing berdasarkan 
hasil analisis evaluasi diri Sekolah/Madrasah. 

b) Peserta  memahami profil satuan pendidikan disesuaiakan dengan tingkat 
capaian yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) sekaligus dapat memotret (memetakan) dan 
mempersiapkan akreditasinya. 

c) Peserta  memahami beberapa hal yang harus direncanakan untuk memperbaiki 
kualitas pendidikan melalui dana BOS secara bertahap yang dituangkan dalam 
RKS/M.  

d) Peserta memahami bagaimana menjabarkan RKS/M menjadi Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). 

e) Peserta memahami petunjuk teknis penggunaan dan mempraktikkan cara 
pengisian tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M. 

f) Peserta (Sekolah/Madrasah/madrasah) dapat menyelesaikan dokumen RKS/M 
dan RKT sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan penggunaan angggaran. 

 

MANFAAT 

Penyusunan RKS/M berbasis EDS/M dengan menggunakan tools ini memberikan 
manfaat sebagai berikut:  

a) Sekolah/Madrasah memiliki profil Sekolah/Madrasah hasil dari analisis 
kekuatan dan kelemahan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M).  

b) Sekolah/Madrasah memiliki laporan EDS/M yang dapat digunakan sebagai 
bahan rekomendasi untuk penyusunan dokumen RKS/M, RKT dan RKAS/M 
sekaligus memiliki potret (pemetaan) pencapaian akreditasi. 
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c) Sekolah/Madrasah memiliki dokumen RKS/M 4 tahun berdasarkan hasil 
EDS/M, dan Sekolah/Madrasah memiliki dokumen RKT hasil ‘breakdown”  
RKS/M untuk 4 tahun sekaligus. 

d) Sekolah/Madrasah memiliki rancangan RKAS/M untuk 4 tahun. 

e) Sekolah/Madrasah memiliki LAKIS (Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Sekolah/Madrasah). 

f) Sekolah/Madrasah bisa mengukur ketercapaian indikator yang terdapat pada 
SPM dan SNP. 

 

INPUT DAN OUTPUT PENYUSUNAN DOKUMEN RKS/M MELALUI TOOLS 

INPUT PENYUSUNAN DOKUMEN RKS/M 

Di bawah ini adalah beberapa uraian deskripsi yang menggambarkan input 

penyusunan dokumen EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M : 

1. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  basis datanya adalah capaian indikator  

SPM, Akreditasi dan SNP pada setiap satuan pendidikan, 

2. Capaian Indikator  SPM,  Akreditasi, dan SNP menjadi profil setiap satuan 

pendidikan, sebagai langkah awal dalam penyusunan RKS/M dengan 

menetapkan prioritas capaian indikator SPM, Akreditasi dan SNP, 

3. Penetapan prioritas capaian indikator SPM, Akreditasi dan SNP sebagai dasar 

penentuan sasaran dan indikator kinerja/indikator keberhasilan. 

 

OUTPUT PENYUSUNAN DOKUMEN RKS/M 

Di bawah ini adalah beberapa uraian deskripsi yang menggambarkan output 

penyusunan dokumen EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M : 

1. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan potret capaian indikator SPM 

yang harus dipenuhi oleh Sekolah/Madrasah dan bagaimana langkah-langkah 

pemenuhannya melalui penetapan program dan kegiatan, 

2. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan potret capaian akreditasi 

melalui bukti fisik yang harus disiapkan/ada di setiap Sekolah/Madrasah 
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sehingga dapat menyiapkan Sekolah/Madrasah untuk menghadapi akreditasi 

melalui penetapan program dan kegiatan, 

3. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan rumusan program dan 

kegiatan (sekaligus jadwal kegiatan) untuk mencapai tujuan sasaran dan 

indikator kinerja/keberhasilan berdasarkan prioritas capaian indikator  yang 

sudah ditetapkan melalui analisis kondisi Sekolah/Madrasah, 

4. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan rumusan pendanaan RKS/M 

selama 4 tahun sebagaimana yang terdapat pada tabel PENDANAAN 4 

TAHUN, 

5. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan rumusan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) selama 4 tahun, 

6. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan dokumen BOS K2 selama 4 

tahun, 

7. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan dokumen RKAS/M selama 4 

tahun, 

8. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M  menghasilkan dokumen Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Sekolah/Madrasah (LAKIS) dalam bentuk laporan 

monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekolah/Madrasah. 
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II.  DATA DASAR DAN ANALISIS KONDISI 
SEKOLAH/MADRASAH 

DATA DASAR SEKOLAH/MADRASAH 

Setiap Sekolah/Madrasah yang akan menggunakan tools EDS/M-RKS/M-

RKT-RKAS/M wajib mengisi data dasar Sekolah/Madrasah. Data dasar 

Sekolah/Madrasah ini selain bermanfaat sebagai alat kontrol pada perumusan 

rencana pendanaan/penganggaran, juga berkaitan dengan beberapa dokumen 

sebagai berikut: 

1. Analisis kondisi Sekolah/Madrasah saat ini atau evaluasi diri Sekolah/Madrasah 
sebagai profil Sekolah/Madrasah,  

2. Program Kerja dan kegiatan Sekolah/Madrasah (4 tahun), 
3. Rencana pendanaan RKS/M (4 tahun),  
4. Rencana biaya sumber pendanaan setiap tahun  
5. Rencana kegiatan dan anggaran Sekolah/Madrasah (BOS-K1 dan BOS-K2) 
6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekolah (LAKIS) dalam bentuk format 

monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. 
 

Di bawah ini adalah gambar Menu Utama Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M: 

1. Microsoft Office 2007 

 

Pertama kali membuka tools, langkah awal yang harus dilakukan adalah 
mengaktifkan security warning, yaitu klik option pilih anable this content. 
Perhatikan gambar di bawah ini : 

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight
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2. Microsoft Office 2010 

Klik Setting Macro “ENABLE CONTENT”, berwarna kuning di bagian atas 

tampilan menu Tools. 

 

Kemudian jika muncul tampilan berikut, tutup/close *tanda silang) di bagian pojok 

kanan atas menu pembuka Tools 

 



PETUNJUK PENGGUNAAN TOOLS EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M 

| 7  

 

Gambar di atas adalah tampilan “Menu Utama” Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M” 

  Ada 2 input dalam penyusunan dokumen RKS dan RKAS pada tools, yaitu 
Menu Data dan Informasi, dan Menu EDS/M-RKS/M. Pada menu data dan 
informasi terdapat 2 input penyusunan, yaitu “Data Sekolah” dan “Integrasi SPM”. 
Pada menu input Integrasi SPM, Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang 
Sekolah membaca dan memahami serta memikirkan apa langkah-langkah yang 
harus dilakukan sekolah untuk memenuhi indikator pemenuhan SPM Pendidikan 
Dasar.  

  Pada input Data Sekolah, Tim Pengembang Sekolah dapat mengisi sesuai 
dengan data-data seperti yang ada pada gambar di bawah ini: 

 

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight
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Catatan dan cara pengisian tabel data dasar Sekolah/Madrasah: 

1. Data Sekolah/Madrasah (nama Sekolah/Madrasah, kecamatan, 
kabupaten/kota, dan provinsi diisi sesuai dengan posisi Sekolah/Madrasah) 

2. Jumlah siswa dalam penghitungan BOS Pusat, terdapat 3 pilihan yaitu : 

- Tidak menerima, jika sekolah tidak menerima dana BOS Pusat karena 
alasan tertentu 

- Sesuai dengan jumlah siswa, jika jumlah dana BOS Pusat yang diterima 
sesuai dengan jumlah siswa. Termasuk juga jumlah siswa yang kurang 
dari 60, tetap menerima sesuai kondisi riil di sekolah. 

- Ditentukan = 60, jika dana BOS Pusat yang diterima sesuai dengan 
kebijakan BOS Pusat, yaitu bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang 
dari 60, maka dana yang akan diterima adalah sebanyak 60 siswa. 

3. Data sumber dana no 1 s/d 3 diisi penerimaan per siswa pertahun 

4. Data sumber dana no 4 s/d 13 diisi penerimaan asumsi pertahun 

5. Jumlah siswa diisi dengan jumlah siswa faktual, tetapi untuk SD, SDLB 
SMP, SMPLB SLB, SMP Satu Atap dengan jumlah murid kurang dari 60, 
akan memperoleh kebijakan khusus dan terhitung secara otomatis total 
penerimaan dengan asumsi jumlah peserta didik sebanyak 60 peserta didik. 
Sekolah penerima kebijakan khusus, ditentukan dan disesuaikan dengan 
kebijakan masing-masing kabupaten/kota. 

6. Nama Kepala Sekolah/Madrasah, Bendahara dan Komite Sekolah/Madrasah 
disesuaikan dengan kondisi saat ini. 

7. NIP diisi NIP yang berlaku saat ini dengan cara mengetikkan NIP sebelum 
angka. Contoh NIP 19670923 198606 1 004 

8. Sumber dana dapat diganti disesuaikan dengan sumber dana yang dikelola 
oleh satuan pendidikan. 

Lihatlah tampilan hasil pengisian data Sekolah/Madrasah selanjutnya di bawah ini: 

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight
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Dalam menu ini, hanya cell yang berwarna putih dan biru muda yang boleh diisi. 

Coba perhatikan tampilan gambar di atas, terdapat perbedaan rencana 

penerimaan Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-4. Maksudnya dalam proses 

realisasi rencana anggaran program dan kegiatan Sekolah/Madrasah diasumsikan 

terdapat kenaikan harga barang dan jasa sebesar 10% setiap tahun dari tahun 

sebelumnya. 

Langkah selanjutnya dalam menggunakan tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M, yaitu 

melakukan analisis kebutuhan sekolah pada menu “Analisis Profil”, di bawah ini 

adalah penjelasan-penjelasan tentang analisis profil sekolah. 

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight

ASUS 1025C
Highlight
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ANALISIS KONDISI SEKOLAH/MADRASAH 

MENETAPKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN 

Analisis kondisi Sekolah/Madrasah merupakan penjabaran dari Evaluasi 

Diri Sekolah/Madrasah, yang terintegrasi dengan indikator capaian Standar 

Pelayanan Minimal (SPM), indikator capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), 

dan Instrumen Akreditasi. Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M pada menu ‘Analisis  

Profil”, meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan (bertanda angka romawi) yang 

menjadi dasar penyusunan profil Sekolah/Madrasah, 26 komponen EDS/M (2 digit 

angka), 62 indikator EDS/M (tiga digit angka), dan 266 indikator capaian/indikator 

esensi (kunci) yang harus dicapai oleh setiap Sekolah/Madrasah. Langkah atau 

tahapan yang harus dilakukan oleh Sekolah/Madrasah untuk melakukan analisis 

kondisi Sekolah/Madrasah pada menu tabel profil, adalah: 

1. Membaca, mencermati dan memahami setiap indikator capaian (kunci) pada 

setiap indikator EDS/M, dengan cara: 

a. Cermatilah, apakah Sekolah/Madrasah telah memenuhi 

(memiliki/melaksanakan/mencapai) indikator kunci tersebut.  

b. Cermatilah bukti fisik yang diuraikan pada kolom bukti fisik, pilih bukti fisik 

yang sudah dimiliki oleh sekolah/madrasah dan bukti fisik yang belum ada, 

kemudian input/ketik pada kolom yang sesuai.  

c. Jika bukti fisik substansi/esensi yang menjadi pemenuhan indikator kunci 

dianggap telah memenuhi/tersedia di sekolah/madrasah, ketikkan angka 

1 pada kolom F. Perhatikan gambar di bawah ini : 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa bukti fisik esensinya dari indikator kunci 

adalah “SK dan uraian tugas tim pengembang kurikulum”, dan secara otomatis 

akan menjadi kekuatan Sekolah/Madrasah terkait dengan pemenuhan 

indikator kunci pada Standar Nasional Pendidikan. 
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CATATAN: 

Indikator Esensi/Kunci menjadi KEKUATAN, jika Sekolah/Madrasah/Madrasah 

TELAH melaksanakan/memiliki/mencapai keseluruhan (tidak sebagian) 

dengan disertai tersedianya bukti fisik substansi yang cukup/lengkap  

  

2. Jika bukti fisik diasumsikan belum memenuhi (tidak ada) pencapaian indikator 

kunci, langkah selanjutnya yaitu ketikkan angka 2 pada kolom F, maka 

secara otomatis akan menjadi kelemahan dan rekomendasi yang akan 

menjadi basis data penyusunan program dan kegiatan di Sekolah/Madrasah. 

Perhatikan gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan asumsi indikator kunci yang belum memenuhi 

SNP.  

 

CATATAN: 

Indikator Esensi/Kunci menjadi KELEMAHAN, jika Sekolah / Madrasah / 

Madrasah BELUM melaksanakan/memiliki/mencapai keseluruhan (bukan 

sebagian), atau TELAH melaksanakan/memiliki/mencapai tetapi belum disertai 

tersedianya bukti fisik yang substansi. 

 

3. Jika indikator kunci telah terpenuhi dan bukti fisik pemenuhan telah 

terpenuhi/dimiliki/dilaksanakan tetapi menjadi program dan kegiatan yang 

rutin dilakukan setiap tahun, maka langkah selanjutnya yaitu ketikkan 

angka 3 pada kolom F, maka secara otomatis akan menjadi kekuatan  dan 

rekomendasi yang akan menjadi basis data penyusunan program dan kegiatan 

di Sekolah/Madrasah. 

Perhatikan gambar di bawah ini: 
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Gambar di atas merupakan asumsi indikator kunci yang menjadi program dan 

kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh sekolah/madrasah. 

 

CATATAN: 

Indikator Esensi/Kunci menjadi KEKUATAN dan menjadi REKOMENDASI 

jika Indikator Esensi/Kunci manjadi program dan kegiatan yang rutin dilakukan 

setiap  tahun oleh sekolah/madrasah. 

 

MERUMUSKAN PRIORITAS REKOMENDASI  

Beberapa dasar dalam menentukan Prioritas Rekomendasi, yaitu: 

1. Dapat dilaksanakan selama 4 tahun ke depan 

2. Disesuaikan dengan ketersediaan Sumber Dana 

3. Disesuaikan dengan kemampuan sumber daya 

4. Merupakan indikator  yang berkaitan dengan pemenuhan indikator SPM dan  

akreditasi 

5. Merupakan indikator  yang berkaitan dengan kegiatan rutin yang harus 

dilakukan oleh sekolah 

Sesuai dengan ketentuan di atas, ada beberapa cara untuk merumuskan Prioritas 

Rekomendasi pada tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M, sebagai berikut: 

1. Jika suatu indikator kunci menjadi kelemahan secara otomatis akan menjadi 

rekomendasi, maka lakukan analisis terhadap rumusan di setiap rekomendasi. 

Apakah suatu rekomendasi akan menjadi Prioritas Rekomendasi atau tidak, 

dengan kata lain, tidak semua rekomendasi akan menjadi Prioritas 

Rekomendasi. Jika suatu rekomendasi akan ditetapkan menjadi Prioritas 

Rekomendasi, maka letakkan kursor pada cell kolom prioritas rekomendasi 

sejajar dengan Indikator Esensi/Kunci yang akan ditentukan prioritas 

rekomendasinya, kemudian klik tombol “COPY DAN GABUNG KE 
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REKOMENDASI PRIORITAS”  yang letaknya di atas kolom Prioritas 

Rekomendasi.  

Perhatikan gambar di bawah ini : 

 

 

Perhatikan perubahan setelah anda melakukan klik pada tombol “COPY DAN 

GABUNG KE REKOMENDASI PRIORITAS”   

 

Contoh: Indikator Pemenuhan SPM 17, yaitu “Sekolah kami memiliki 100 judul 

buku pengayaan dan 10 judul buku referensi”. 

Bukti fisik yang belum ada di sekolah merupakan kesenjangan (gap) yang harus 

dipenuhi oleh sekolah, maka langkah selanjutnya yaitu merubah rumusan 

kalimat prioritas rekomendasi untuk disesuaikan dengan kesenjangan 

pemenuhan buku pengayaan dan referensi. 

Perhatikan perubahan rumusan kalimat prioritas rekomendasi pada gambar di 

bawah ini : 
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Beberapa ketentuan dalam menentukan Prioritas Rekomendasi di atas, 

menunjukkan bahwa tidak semua rekomendasi menjadi Prioritas Rekomendasi. 

Satu indikator EDS/M  (dengan kode 3 digit dan berwarna kuning) dimungkinkan 

terdapat 1 atau 2 Prioritas Rekomendasi meskipun terdapat 10-20 indikator kunci 

pemenuhan SNP/SPM. Bahkan masih dimungkinkan tidak ada rekomendasi yang 

terpilih menjadi prioritas rekomendasi, jika kondisi Sekolah/Madrasah tidak 

memungkinkan untuk memenuhinya.  
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Tetapi jika indikator kunci tersebut berkaitan dengan indikator pemenuhan SPM 

dan menjadi kelemahan maka wajib menjadi Prioritas Rekomendasi. Di bawah ini 

adalah tampilan gambar dalam menentukan Prioritas Rekomendasi: 

  

2. Jika suatu indikator kunci memiliki beberapa sub indikator, dan salah satu sub 

indikatornya belum dimiliki/terpenuhi/dilaksanakan, maka indikator tersebut 

menjadi kelemahan (ketik angka 2 pada kolom F). Sub indikator ditandai 

dengan huruf a, b, c, d, dst pada kolom nomor dan berwarna merah muda 

(ungu muda) pada cell nya. 

 
 

Jika salah satu atau lebih dari sub indikator kunci tersebut merupakan 

kelemahan, maka indikator kunci tersebut juga menjadi kelemahan, meskipun 

terdapat beberapa sub indikator yang menjadi kekuatan. 

 
 

Dan jika sub indikator tersebut menjadi Prioritas Rekomendasi, maka sub-nya 

bergabung dengan indikator kuncinya. Caranya : Blok kolom dari indikator 
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kunci tersebut sampai batas akhir sub indikatornya (warna merah muda), 

kemudian klik tombol “COPY DAN GABUNG KE REKOMENDASI 

PRIORITAS”, maka sub indikator akan otomatis bergabung pada indikator 

kuncinya (indikator induknya). Namun demikian perlu dilakukan editing 

redaksi/kalimatnya. dengan meng-copy dan paste sub indikatornya pada 

kolom prioritas rekomendasi kemudian digabung pada indikator kuncinya. 

Perhatikan perubahan ilustrasi berikut: 

 

 

 

 

 

3. Jika terdapat indikator EDS (tiga digit berwarna kuning) memiliki indikator 

kunci/esensi/capaian yang saling berkaitan dan berpotensi memunculkan 

kegiatan yang sama maka pilihlah rekomendasi dari indikator kunci yang 

diblok 
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uraian kalimatnya lebih komprehensif (lengkap) untuk menjadi  prioritas 

rekomendasi.  

Perhatikan contoh di bawah ini 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa, tiga rekomendasi di atas berasal dari 

indikator kunci/esensi/capaian yang saling berkaitan, sehingga cukup 

memilih salah satu rekomendasi yang lebih lengkap uraian kalimatnya (lebih 

komprehensip), untuk menjadi prioritas rekomendasi, karena ketiga indikator 

kunci tersebut berpotensi memunculkan kegiatan yang sama. 
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III. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

MERUMUSKAN PROGRAM 

Program dirumuskan berdasarkan standar-standar nasional (SNP) dan dikaitkan dengan program-program Sekolah/Madrasah, 

seperti yang tertuang dalam Permendikbud 161/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaporan Dana BOS 2015. Standar 

Nasional tersebut di antaranya Standar isi menjadi Pengembangan Kurikulum/KTSP, Standar Proses menjadi Pengembangan Proses 

Pembelajaran dan seterusnya. Jadi tidak perlu dirumuskan karena sudah otomatis pada tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M menu 

program. Perhatikan gambar di bawah ini: 
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MERUMUSKAN SASARAN 

Sasaran adalah prioritas rekomendasi yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Sasaran disusun untuk mencapai harapan 

seperti yang tertuang dalam indikator SNP dan SPM. Penetapan sasaran digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan. 

Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menentukan sasaran :  

a. Sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan realistis, misalnya pembelian kekurangan 40 judul buku pengayaan @ 5 

eksemplar  dan 3 judul buku referensi @ 5 eksemplar  untuk pemenuhan SPM, 

b. Rumusan sasaran baik secara kualitatif ataupun kuantitatif harus dapat diukur, dan mengungkapkan target pencapaiannya 

Contoh : pembelian kekurangan 40 judul buku pengayaan @ 5 eksemplar  dan 3 judul buku referensi @ 5 eksemplar  untuk 

pemenuhan SPM akan dilakukan secara bertahap selama 2 tahun, maka pada kolom sasaran harus menunjukkan berapa buku 

yang akan dibeli pada tahun pertama, dan berapa buku yang akan dibeli pada tahun kedua. 

c. Redaksi sasaran biasanya menggunakan imbuhan Me-nya atau Ter-nya 

d. Sasaran dirumuskan berdasarkan Prioritas Rekomendasi.  

e. Pada menu PROGRAM, kolom SASARAN secara otomatis ada pilihan sasaran sesuai dengan indikator yang dijadikan 

PRIORITAS REKOMENDASI. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perumusannya, redaksi sasaran harus diedit.  

f. Sebelum diedit redaksinya copy dan paste-kan redaksi yang ada pada kolom sasaran pada kolom Indikator Keberhasilan, 

dengan cara tekan F2, blok kalimat sasaran, kemudian copy dan pastekan di kolom indikator keberhasilan.  

g. Setelah redaksi dicopy di kolom indikator keberhasilan, maka sesuai dengan ketentuan di atas, maka perlu mengubah  redaksi 

prioritas rekomendasi menjadi redaksi Sasaran. Cearanya dengan menekan tombol F2, akan ada kursor yang berkedip 

kemudian operasionalkan diskripsi sasaran yang dimaksud. 
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Pada menu PROGRAM, kolom SASARAN secara otomatis ada pilihan sesuai dengan indikator yang dijadikan PRIORITAS 

REKOMENDASI. Dengan kata lain, sasaran dirumuskan berdasarkan prioritas rekomendasi pada Menu Analisis Profil. 
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Sebelum diedit redaksinya copy dan paste-kan redaksi yang ada pada kolom sasaran pada kolom Indikator Keberhasilan 

 

Letakkan kursor pada kolom sasaran, kemudian tekan F2, blok kalimat yang ada pada kolom sasaran, copy dan pastekan pada 
kolom Indikator Keberhasilan.  
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Langkah selanjutnya yaitu, mengoperasionalkan diskripsi sasaran yang dimaksud, biasanya berawalan dan berimbuhan me-nya 
atau ter-nya, dan mempertimbangkan rumusan sasaran pada poin b di atas. Perhatikan perubahan pada tampilan gambar di 
bawah ini: 
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Perhatikan gambar di atas, kata “Terpenuhinya” mengganti diskripsi “Sekolah/Madrasah kami perlu memiliki” pada gambar 
sebelumnya (di atasnya).  

 

MERUMUSKAN INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator keberhasilan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang telah 

dilakukan. Indikator keberhasilan setiap kegiatan bisa berkaitan dengan proses dan dapat juga berkaitan langsung dengan hasil 

akhir (output). Indikator keberhasilan harus ditentukan agar sasaran yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya. Indikator 

keberhasilan yang berkaitan dengan capaian akhir dapat mengacu pada sasaran yang telah disusun oleh Tim Pengembang 

Sekolah/Madrasah (TPS). 

Indikator keberhasilan yang baik memenuhi kriteria SMART (specific - spesifik, measurable – dapat diukur, achievable – 

dapat dicapai, relevant - relevan, and timebound – dicapai dalam batas waktu yang ditentukan) dengan mengutamakan kriteria 

”achievable”. Indikator keberhasilan yang baik dirumuskan secara spesifik, dapat diukur, operasional, dan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Indikator keberhasilan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. 

Indikator keberhasilan bersifat kuantitatif, renovasi ruang kelas misalnya, bisa dalam bentuk jumlah ruang kelas yang 

direnovasi atau luas dinding dan/atau atap yang diperbaiki (dalam meter persegi). Contoh indikator keberhasilan bersifat kualitatif: 

misalnya “dihasilkannya laporan yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai pengeluaran 

dan penerimaan dana multi-sumber (pengelolaan keuangan Sekolah/Madrasah/madrasah)”. Langkah-langkah menentukan 

indikator keberhasilan adalah sebagai berikut: 
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 Hasil Copy-paste dari redaksi Sasaran dioperasionalkan sesuai dengan ketentuan merumuskan Indikator Keberhasilan, yaitu 

SMART. 
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Gambar di atas merupakan contoh mengoperasionalkan redaksi  Indikator Keberhasilan yang dimaksud, secara spesifik, dapat 

diukur, operasional, kapan akan dicapai, dalam bentuk kalimat pernyataan dan dengan memperhatikan sasarannya . Perhatikan 

gambar di atas, ada kalimat tambahan sebagai tolok ukur kapan sasaran akan di capai. 

 

MERUMUSKAN KEGIATAN 

Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran, kegiatan perlu mengacu pada indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga program/sasaran dapat dicapai. Biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat 

pernyataan: Pe - an. Contoh: Penyusunan AD/ART Komite Sekolah/Madrasah. 

Kegiatan yang baik adalah yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan yang telah dirumuskan, dan dapat 

diperkirakan biaya atau anggarannya. Ketika anda sampai pada kolom kegiatan disarankan memillih salah satu pilihan kegiatan 

yang tersedia sesuai dengan kemampuan sumber daya dan sumber dana di Sekolah/Madrasah. Untuk mencapai sasaran yang 

memerlukan tahapan pencapaian, menentukan kegiatan bisa satu atau dua pilihan kegiatan sesuai dengan tahapan untuk 

mencapai sasaran. Perhatikan contoh gambar berikut ini: 
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Coba perhatikan gambar di atas, satu sasaran dengan satu indikator keberhasilan diperlukan 2 kegiatan untuk mencapai sasaran.  

 

Sehingga untuk menentukan sasaran dan indikator keberhasilan yang berasal dari rekomendasi Prioritas Rekomendasi lainnya, 

caranya yaitu : 
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Perhatikan kotak yang berwarna merah, disarankan jika satu sasaran memerlukan 2 atau lebih kegiatan, maka untuk menentukan 

sasaran dari Prioritas Rekomendasi dapat dilakukan seperti pada gambar di atas.  

 

Jika rumusan kegiatan yang dimaksud tidak tersedia pada pilihan kegiatan, silahkan geser kursor sampai pada kolom Q dan 

dan temukan kotak berwarna merah muda, silahkan ketik dan tambahkan rumusan kegiatan yang diinginkan !  

Setelah rumusan kegiatan ditambahkan pada kotak merah muda di kolom Q, maka rumusan tersebut secara otomatis akan tampil 

pada saat kita menentukan pilihan kegiatan.  
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IV. PENANGGUNG JAWAB DAN JADWAL KEGIATAN 

PENANGGUNGJAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 

Penanggung jawab program/kegiatan dapat ditangani oleh : unit kerja (misalnya komite Sekolah/Madrasah/dinas pendidikan), 

perorangan (misal, Kepala Sekolah/Madrasah, guru bidang studi dll). Untuk menentukan penanggungjawab kegiatan 

sekolah/madrasah dapat langsung menentukan pada kolom penanggungjawab, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini: 

 

Perhatikan gambar di atas yaitu kolom yang berwarna kuning. 
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JADWAL KEGIATAN RENCANA KERJA SEKOLAH/MADRASAH 

Pilih angka 1 jika akan dilakukan pada tahun dan semester tersebut, jika tidak dilakukan pilih angka 0. Menentukan jadwal kegiatan 

disesuaikan dengan target yang ditentukan pada sasaran atau indikator keberhasilan. Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini : 

 

Pada sasaran atau indikator indikator keberhasilan, pemenuhan buku akan dicapai pada TA 2017/2018, maka pada jadwal pilihan 
angka 1 tidak boleh melebihi tahun yang sudah ditentukan (tidak boleh dijadwalkan pada tahun 2018/2019 dan seterusnya). 
Penentuan jadwal kegiatan RKS akan mempengaruhi pengisian Rencana Pendanaan 4 tahun (Menu PENDANAAN 4 TAHUN) dan 
pengisian Rencana Kerja Tahunan yang ada pada menu RKT Th 1. 

Adakalanya suatu kegiatan dilakukan setiap semester (2x dalam satu tahun), maka setiap semester pada tahun yang ditentukan, 
dapat diisi angka 1. Contoh : 
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V. PENGANGGARAN RENCANA KERJA SEKOLAH/MADRASAH 

Tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M ini dilengkapi dengan penentuan rencana biaya program dan kegiatan 4 tahun, rencana biaya 
dan sumber pendanaan setiap tahun, rencana kegiatan dan anggaran Sekolah/Madrasah dan hasil monitoring dan evaluasi program 
dan kegiatan. 

RENCANA PENDANAAN 4 TAHUN 

TABEL PENDANAAN 4 TAHUN 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa kolom Program/Kegiatan terisi secara otomatis. Kolom satuan jenis dan satuan harga dinput 

sesuai dengan peruntukkan rencana biaya kegiatan yang dimaksud. Satuan jenis merupakan istilah satuan atau simbol dari 

barang/jasa yang di biayai oleh rencana pendanaan Sekolah/Madrasah selama 4 tahun, misalnya kegiatan rapat dewan pendidik 

diperlukan konsumsi, maka satuannya bisa kotak/nasi kotak, atau orang. Harga satuan adalah satuan ukuran setiap harga barang 

dan jasa yang berlaku atau harga pasar. Misalnya kegiatan rapat dewan pendidik yang memerlukan konsumsi per orangnya yaitu 

Rp. 25.000, maka ketikkan angka 25000 tanpa menambahkan RP dan tanpa titik pemisah ribuan. 
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Untuk kolom total 4 tahun, Sekolah/Madrasah tidak perlu diisi, kolom tersebut akan terisi secara otomatis, Sekolah/Madrasah hanya 

mengisikan berapa jumlah satuan jenis yang diperlukan dalam pendanaan kegiatan tersebut di setiap tahunnya.  

Kolom jadwal secara otomatis akan terisi sesuai dengan penjadwalan pada program dan kegiatan. Jika suatu kegiatan dijadwalkan 

setiap semester, maka kolom jadwal akan terisi angka 2 secara otomatis. Jika pada menu ‘Program’ hanya dijadwalkan pada satu 

semester, maka pada menu ‘PENDANAAN 4 TAHUN” kolom jadwal akan terisi angka 1.  

Sedangkan jika dalam menu PROGRAM, suatu kegiatan tidak dijadwalkan, maka pada menu PENDANAAN 4 TAHUN kolom JADWAL 

muncul angka nol (0), artinya kegiatan tersebut tidak dilakukan pada tahun tertentu, sehingga jumlah satuan jenis tidak perlu 

diisikan, karena tidak dijadwalkan dan tidak dianggarkan.  

Kesimpulannya, jika suatu kegiatan tidak dijadwalkan pada menu ‘Program’, maka kegiatan tersebut tidak bisa dihitung meskipun 

terdapat harga satuan dan mengisi jumlah satuannya. 

Catatan: 

Tidak semua kegiatan berimplikasi pada penggunaan anggaran. Contoh : supervisi kepala sekolah ke kelas 

Sebelum menentukan harga satuan setiap kegiatan, dimungkinkan terdapat satu kegiatan yang membutuhkan rincian biaya setiap 

jenis belanja yang dikeluarkan, contohnya, yaitu kegiatan pelatihan ataupun KKG di Sekolah/Madrasah, pembiayaannya lebih dari 

satu jenis belanja, yaitu, konsumsi, penggandaan materi, narasumber dll. Sehingga yang perlu dilakukan oleh Sekolah/Madrasah 

yaitu, menghitung total rincian biaya yang dibutuhkan dan membaginya dengan jumlah personal yang akan mengikuti 

pelatihan/KKG di Sekolah/Madrasah. Perhatikan contoh tabel biaya satuan di bawah ini : 
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JENIS JUMLAH

2 3 4 5=3x4

I PENGEMBANGAN KURIKULUM/KTSP

1.1.1.1 KKG Mini Sekolah dalam rangka penyusunan KTSP Dokumen 1 dan 2 (3 hari)

- Konsumsi peserta (22) dan narasumber (2) Orang hari 66 50.000                3.300.000                

- Penggandaan Materi Lembar 1560 200                     312.000                   

- Kertas A4 Rim 2 42.000                84.000                    

- Kertas F4 Rim 2 42.000                84.000                    

- Balpoint buah 22 3.000                  66.000                    

- Blocknote buah 22 5.000                  110.000                   

- Map Plastik buah 22 5.000                  110.000                   

- Tinta Printer Hitam botol 1 67.000                67.000                    

- Transport Peserta orang hari 66 50.000                3.300.000                

- Honor Narasumber orang hari 6 750.000               4.500.000                

- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 4 50.000                200.000                   

12.133.000              

551.500                   

Total Anggaran

Biaya Pelatihan Per Orang

1

PROGRAM/KEGIATAN

TABEL D-1
DAFTAR BIAYA SATUAN

SD MUHAMMADIYAH 2 KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2015/2016

JUMLAH ( Rp )
SATUAN

HARGA SATUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel satuan biaya di atas menunjukkan bahwa total biaya pelatihan, yaitu sebesar Rp. 12.133.000, hal ini berarti harga satuan 

yang perlu dimasukkan ke dalam pendanaan 4 tahun yaitu sebesar Rp. 551.500. Namun tidak semua kegiatan membutuhkan 

rincian biaya seperti di atas, umumnya Sekolah/Madrasah yang sudah memahami berapa kebutuhan biaya pelatihan tidak 

mencantumkan rincian biayanya, karena rincian biaya akan masuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan 

Sekolah/Madrasah 
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VI. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN 
SEKOLAH/MADRASAH 

RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN KEGIATAN SETIAP TAHUN 

Rencana biaya dan sumber pendanaan kegiatan setiap tahun merupakan penjabaran rencana biaya dari penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M). Rencana biaya 

dan sumber pendanaan Sekolah/Madrasah rata-rata hanya di danai oleh pembiayaan Sekolah/Madrasah yang berasal dari Bantuan 

Operasional Sekolah/Madrasah dari Pusat (BOS-Pusat).  

Oleh karenanya kegiatan yang dilakukan untuk pendanaan RKS/M adalah kegiatan-kegiatan yang boleh didanai oleh dana BOS 

Pusat. Tetapi, yang perlu dipahami bahwa pendanaan setiap program dan kegiatan strategis/pengembangan di Sekolah/Madrasah 

dapat menggunakan dana selain dari BOS Pusat sebagai bentuk transparansi dan partisipatif program dan kegiatan. Di bawah ini 

adalah ilustrasi untuk pengisian tabel rencana biaya dan sumber pendanaan program dan kegiatan (Tabel SUMBER BIAYA 

TAHUNAN): 
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Lihatlah tampilan tabel pada sisi kanan rencana biaya dan sumber pendanaan, di bawah ini adalah ilustrasi gambar pengisiannya. 

 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk pengisian tabel SUMBER BIAYA TAHUNAN (Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan 

Tahunan), sekolah dapat mengisi berapa rencana jumlah satuan yang dibiayai oleh BOS Pusat sampai dengan Dana CSR, dengan 

cara ketikkan sama dengan (=) pada kolom sumber dana, kemudiam Klik Rencana Jml Satuan, akhiri dengan tekan ENTER. 

Penggunaan tanda sama dengan (=), dimaksudkan jika terdapat perubahan angka, jumlah satuan ataupun harga satuan pada 
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Menu Pendanaan 4 tahun, maka nominal (angka) yang terdapat pada menu ini (Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Tahunan) 

otomatis berubah sesuai yang tertera pada tabel D2 (Pendanaan 4 tahun). 

Setiap kegiatan dimungkinkan untuk dibiayai oleh lebih dari satu sumber dana yang ada di sekolah, maka isikan terlebih dahulu 

nominal dari sumber lain yang lebih kecil, kemudian ketik tanda = bawa ke kolom rencana jumlah satuan dikurangi (-) jumlah 

satuan dari sumber lain, lalu tekan ENTER. 

Contoh : Jika suatu kegiatan dengan jumlah satuan 20, didanai oleh dana Komite 5 dan dana BOS Pusat 15, maka ketik angka 5 di 

bawah kolom Komite Sekolah, kemudian pada kolom BOS Pusat, ketikan tanda = klik angka 20 yang ada di kolom Rencana Jumlah 

Satuan dikurangi (-) klik angka 5 yang ada pada kolom Komite Sekolah, lalu tekan ENTER. Apabila rencana jumlah satuan telah 

diinput maka nominal yang dibutuhkan terkait dengan rencana biaya dan sumber pendanaan pada tabel SUMBER BIAYA TAHUNAN 

akan terisi secara otomatis (lihat tabel sebelah kiri). Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini: 
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Sekali lagi, pengisian tabel SUMBER BIAYA TAHUNAN dengan mengetikkan anggka sama dengan (=) dimaksudkan agar perubahan 

pada tabel PENDANAAN 4 TAHUN, akan merubah secara otomatis tabel SUMBER BIAYA TAHUNAN. Perhatikan perubahannya jika 

pada tabel PENDANAAN 4 TAHUN, jumlah satuan jenis untuk rencana biaya Rp. 800.000 adalah 20  orang, jika dirubah menjadi 10 

orang, perhatikan perubahannya di bawah ini : 

 

 

Perubahan pada tabel rencana biaya dan sumber pendanaan adalah : 
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RENCANA KERJA TAHUNAN 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 tahun (Rencana Kerja Sekolah/Madrasah 

(RKS/M), yang dilaksanakan setiap tahun pada kurun waktu 4 tahun. RKT tahun pertama fokus pada program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada periode tahun pertama. RKT tahun kedua fokus pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode 

tahun kedua dan mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi RKT tahun pertama. Demikian juga RKT tahun ke tiga dan 

tahun ke empat. Berikut adalah langkah-langkah bagaimana menyusun RKT tahun pertama. 

1. Berdasarkan menu program pada tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M tentukan RKT fokus pada program dan kegiatan yang 

dilaksanakan pada periode tahun pertama, perhatikan ilustrasi gambar kotak yang berbatas garis merah di bawah ini : 

 

2. Ubahlah jadwal kegiatan berbasis semester menjadi jadwal kegiatan berbasis bulan yang diawali dengan bulan Juli-Juni 

2016/2017 

3. Suatu kegiatan yang dijadwalkan pada menu Program, maka akan berubah menjadi warna PUTIH, yang tidak terjadwal tetap 

berwarna (Warna sesuai dengan tahunnya). Oleh karenanya yang wajib diisi dengan jumlah satuan adalah yang berwarna 

putih saja. 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika pada menu program dijadwalkan pada semester 1 (satu) tahun pelajaran 

2016/2017 maka secara otomatis menu RKT Th 1 pada semester 1 (bulan 7-12/Juli-Desember) akan berwarna putih, 

sedangkan semester 2 (dua) secara otomatis akan terblok berwarna hijau, demikian pula sebaliknya. Artinya sekolah hanya 

boleh mengisi pada cell kolom yang berwarna putih. Cara pengisiannya yaitu dengan mengetikkan mengisi jumlah volume 

pada bulan yang direncanakan untuk melakukan kegiatan atau transaksi sebagai jadwal pelaksanaan kegiatan.  

Contoh di ataspada kegiatan pertama “Penyusunan dan pengembangan dokumen KTSP dengan melibatkan pihak terkait”, pada 

program dijadwalkan pada 2 semester. Oleh karenanya, pada tabel di atas semester 1 dan 2 berwarna putih. Jumlah rencana 

pada tabel D2 (Pendanaan 4 tahun) adalah 44, dengan asumsi kegiatan dihadiri 11 orang dan dilaksanakan 4x. Tim 

Pengembang Sekolah/Madrasah, dapat menetapkan dilakukan pada bulan apa saja dalam 2 semester tersebut dengan 

menuliskan jumlah orang yang akan dihadirkan (11 orang). 

4. Total Volume merupaka penjumlahan volume yang terurai pada 12 bulan (bulan Juli s/d Juni tahun berikutnya). Total volume 

harus sama dengan jumlah rencana volumenya. 
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RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH/MADRASAH (RKAS/M) 

Terdapat 2 jenis Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M), yaitu RKAS/M multi sumber (BOS-K1) dan RKAS/M 

khusus BOS Pusat dengan rincian per triwulan (BOS-K2). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) disusun 

berdasarkan kegiatan-kegiatan yang tertuang pada RKT. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan RKAS/M : 

1. Mengklasifikasikan biaya yang akan didanai dalam bentuk uang pada rencana kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan 

petunjuk klasifikasi dan jenis biaya; 

2. Membuat rekapitulasi semua jenis biaya yang akan dicantumkan pada RKAS/M/ dan memasukkan ke masing-masing pos 

belanja; 

3. Melengkapi kolom pendanaan pada RKAS/M dengan informasi perkiraan dana dalam bentuk uang yang akan diterima; 

4. Menghitung jumlah surplus atau defisit. 

Langkah-langkah penyusunan RKAS/M di atas secara otomatis terselesaikan dengan tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M, karena 

dengan tools tersebut, RKAS/M multi sumber terekap secara otomatis setiap tahun. Dibawah ini adalah contoh RKAS/M periode 

tahun pertama yang terekap secara otomatis pada tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M: 
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Tahun Pelajaran : 2014/2015


SD SD NEGERI MENTIKAN 1

Kecamatan         : PRAJURITKULON

Kabupaten/kota: MOJOKERTO

Provinsi               :JAWA TIMUR

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah

I Sisa Tahun Lalu 1 Program Strategis Sekolah

1.1 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan 8.025.400,00 

2 Pendapatan Rutin 1.2 Pengembangan Standar Isi 1.175.000,00 

2.1 Gaji Pegawai (PNS) 408.702.500,00 1.3 Pengembangan Standar Proses 36.377.400,00 

2.2 Gaji Pegawai Tidak Tetap/ APBD Kab/Kota 0,00 1.4 Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.010.000,00 

1.5 Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah 47.937.200,00 

3 Bantuan Operasional Sekolah 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 11.051.000,00 

3.1 BOM Pusat 122.380.000,00 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 7.223.000,00 

3.2 BOM Propinsi 0,00 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 34.162.000,00 

3.3 BOM Kabupaten/Kota 53.172.000,00

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

PENDAPATAN BELANJA
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Contoh RKAS/M di atas dari menu RKAS/M 2014/2015 tidak diisi secara manual tetapi terisi secara otomatis. Tools EDS/M-RKS/M-

RKT-RKAS/M juga dilengkapi dengan grafik RKAS/M berdasarkan kegiatan strategis/pengembangan ke dalam 8 Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan grafik RKAS/M berdasarkan kegiatan strategis/pengembangan dan kegiatan rutin. Perhatikan contoh grafik 

No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah

2 Program Rutin Sekolah

4 Bantuan 2.1 Belanja Pegawai

4.1 Dana Dekonsentrasi/ APBD Prov 0,00 Gaji PNS 408.702.500,00 

4.2 Dana Tugas Pembantuan/ APBD Kab/kota 0,00 Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap/ APBD Kab/Kota) 13.200.000,00 

4.3 Dana Alokasi Khusus 0,00 Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap Dana BOS/Komite) 6.600.000,00 

4.4 APBN 0,00 2.2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 

4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0,00 2.3 Belanja Modal 0,00 

2.4 Belanja Lainnya

5 Pendapatan Asli Sekolah Dana Dekonsentrasi/ APBD Prov 0,00

5.1 Komite Sekolah 0,00 Dana Tugas Pembantuan/ APBD Kab/kota 0,00

5.2 Dana Alumni 0,00 Dana Alokasi Khusus 0,00

5.3 Lain-lain 0,00 APBN 0,00

Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0,00

JUMLAH 584.254.500,00 JUMLAH 582.463.500,00

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat,

Ketua Komite Sekolah Kepala SDN Mentikan 1 Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

 Drs. Aswanto Budiawan, M.M Sri Kusumaningsih, S.Pd, M.M Soewarni, S.Pd

19651214 198803 2 009 19640219 198803 2 006

PENDAPATAN BELANJA
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yang secara otomatis tersusun pada menu RKAS/M setiap tahun. Grafik secara otomatis tersusun di sebelah kanan format RKAS/M 

setiap tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik Alokasi Anggaran RKAS/M berdasarkan Kegiatan 
Strategis ke dalam 8 Standar Nasional Pendidikan 

 

Grafik Alokasi Anggaran RKAS/M berdasarkan Kegiatan 
Strategis dan Rutin ke dalam 8 Standar Nasional 

Pendidikan 
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RKAS/M RINCIAN PER TRIWULAN (BOS-K2) 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (rincian per  triwulan / BOS-K2) disusun berdasarkan jadwal kegiatan-kegiatan 

yang tertuang pada RKT dan akan terekam secara otomatis pada RKAS/M (BOS-K2). Perhatikan perubahan dari RKT dan terekam 

secara otomatis di RKAS (BOS-K2). 

 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika rencana kegiatan dijadwalkan pada RKT pada bulan Agustus maka jumlah satuan pada 

tabel BOS-K2 diinput pada triwulan III (tiga). Jumlah Satuan (Rencana) harus sama dengan JUMLAH pada kolom paling kanan. 

Perhatikan tampilan RKAS rinci per triwulan (BOS K2) di bawah ini : 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa ketika jumlah satuan diisi pada kolom sesuai dengan jumlah satuan yang dibutuhkan setiap 

triwulan  maka BOS-K2 akan terisi secara otomatis. 
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VII. MONEV (MONITORING DAN EVALUASI) 

Monev merupakan upaya pengukuran kinerja sekolah selama satu tahun. Menu Monev ini sebagai alat bantu sekolah dalam 
menyusun Laporan Tahunan Sekolah. sebagaimana ketentuan dalam SPM, bahwa setiap satuan pendidikan dasar wajib menyusun 
Laporan Tahunan yang memuat perkembangan mutu pendidikan, proses pembelajaran, kinerja sekolah dan penggunaan anggaran 
selama satu tahun. 
Penyusunan Laporan Tahunan merupakan salah satu kewajiban Kepala Sekolah setiap akhir tahun pelajaran menyampaikan 
Laporan Tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program pendidikan selama kurun waktu satu tahun pelajaran yang 
disampaikan kepada warga sekolah dan Dinas Pendidikan.  
 
Berikut adalah contoh cara merumuskan Monev (Laporan Tahunan) 
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VIII. KESIMPULAN  

Output dari penggunaan tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M terkait 

dengan perencanaan dan penganggaran di satuan pendidikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Dokumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) 

2. Profil satuan pendidikan disesuaiakan dengan tingkat capaian 

yang terdapat dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SNP 

(Standar Nasional Pendidikan) sekaligus dapat memotret 

(memetakan) dan mempersiapkan akreditasi Sekolah/Madrasah, 

3. Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah 4 Tahun atau 

Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M), 

4. Rencana Pembiayaan RKS/M 4 Tahun, 

5. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) 

atau Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja 

Sekolah/Madrasah (RAPBS) atau BOS K-1,  

7. RKAS/M Rincian per Triwulan (BOS K-2), dan 

8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan RKT. 
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IX. SARAN DAN MASUKAN 

Atas nama Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM Dikdas) kami 
mohon saran/masukan demi kesempurnaan petunjuk teknis 
penggunaan tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M ini, dan apabila 
sekolah/madrasah mengalami kendala ataupun hambatan (misalnya 
error dll), kami mohon keikhlasannya untuk menyampaikan pada 
Program PKP-SPM Dikdas. 

  

Kontak person penyusun petunjuk teknis penggunaan tools EDS/M-
RKS/M-RKT-RKAS/M, yaitu: 

1. Maya Triwuri Handayani 

Phone: 0812-1728-6666, 0856-4952-6666 

Email: meme.wuryani@gmail.com 

2. Mus Mualim 

Phone: 0821-9812-2938 

Email: musmualim99@gmail.com 

3. Ateng Trisnadi 

Phone: 0821-1160-9097 

Email: atries_smi@yahoo.co.id  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. CARA MERAPIKAN TAMPILAN MENU PROGRAM DAN 
MENU-MENU YANG LAINNYA 

Pada saat sekolah telah selesai mengerjakan tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M pada 

Menu Program, PENDANAAN 4 TAHUN, RKT, SUMBER BIAYA TAHUNAN dan 

BOS-K2, sebelum menyusun  dokumen utuh beberapa hal yang perlu lakukan dan 

diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Merapikan Menu Program pada setiap row yang belum terisi dengan cara 

melakukan hidden row yang tidak terisi kegiatan. Di bawah ini adalah langkah-

langkahnya: 

a. Buka protect sheet yang akan kita rapikan dengan cara arahkan kursor pada 

sheet yang dimaksud, klik kanan kemudian pilih Unprotect Sheet, langkah 

selanjutnya ketikkan eds-rks, akhiri dengan klik OK. Perhatikan gambar di 

bawah ini. 

 
 

b. Blok row kosong yang akan dihidden kemudian klik kanan, selanjutnya 

akhiri dengan melakukan klik hidden 

 

Perhatikan tampilan berikutnya: 
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2. Melakukan copy paste dari file excell ke dokumen utuh (Lay Out) penyusunan 

RKS seperti yang dijelaskan pada lampiran ke-2 

LAMPIRAN 2. CARA COPY PASTE DARI TOOLS KE LAYOUT DOKUMEN 
RKS/M 

  Penyusunan dokumen utuh RKS/M dibutuhkan 2 file yang dibuka, yaitu file 

tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M yang sudah selesai (final) dan file outline utuh 

RKS/M. Jika keduanya sudah terbuka, silahkan baca dan cermati file outline utuh 

RKS/M yang dimaksud !. Ubahlah konten bab dan sub bab yang berwarna merah!, 

dengan maksud agar Sekolah/Madrasah menggantinya sesuai dengan 

keadaan/kondisi Sekolah/Madrasah. 

  Pada bab 3 profil Sekolah/Madrasah, anda diminta untuk melakukan copy 

dan paste dari tools EDS/M-RKS/M-RKT-RKAS/M pada Menu Analisis Profil 

khususnya pada kolom kekuatan dan kelemahan. Intinya adalah bagaimana anda 

melakukan copy dan paste file dari tabel excell menjadi uraian rumusan poin demi 

poin yang ada di file Outline Utuh RKS/M. Di bawah ini adalah langkag-langkah 

ilustrasi gambar yang dapat dipelajari: 

1. Copy kolom kekuatan yang dimaksud 
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2. Kemudian bukalah outline utuh RKS/M pada Bab 3 Profil Sekolah/Madrasah, 

(1) blok poin demi poin yang terisi, kemudian (2) klik tanda panah ke bawah 

paste, selanjutnya pilih  (3) paste special, selanjutnya pilih (4) Unformatted 

Unicode Text, selanjutnya akhiri dengan melakukan (5) klik OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan hasil copy dan paste yang dimaksud di bawah ini :  
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  Pada outline utuh dokumen RKS/M bab 4, yang perlu anda lakukan yaitu 

bagaimana melakukan copy dan paste dari Tabel Menu Program ke dalam dokumen utuh 

RKS/M dan menghasilkan tabel yang sama dan sesuai dengan “Page Setup”  pada 

dokumen utuh RKS/M. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan : 

1. Blok dan Copy tabel Rencana Kerja Sekolah/Madrasah yang dimaksud pada Menu 

Program,  

 

 

 

 

 

 

 

2. Kemudian bukalah outline utuh RKS/M pada bab 4 Rencana Kerja Sekolah/Madrasah 

(1) klik tanda panah ke bawah paste, selanjutnya pilih  (2) paste special, 

selanjutnya pilih (3) picture (enhanced metafile), selanjutnya akhiri dengan 

melakukan (4) klik OK 
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Perhatikan hasil copy dan paste yang dimaksud di bawah ini : 

 

Lakukan copy dan paste dengan cara yang sama untuk bab yang lainnya, jika dari tabel  

Microsoft Excell menjadi uraian rumusan poin demi poin pada Microsoft Word maka 

lakukan copy dan paste special, pilih Unformatted Unicode Text, dan Jika dari tabel 

Microsoft Excell menjadi tabel pada Outline Utuh Dokumen RKS/M dengan 

Microsoft Word maka lakukan copy dan paste special, pilih Picture (Enhanced 

Metafile). Lakukan hal yang sama pada saat anda menyusun Outline Dokumen Utuh 

RKT. 

 

 

 

 

 

 


