


TINGKAT SEKOLAH



Apakah yang dimaksud dengan dana 
BOS Reguler?

Mengapa sekolah harus update rekening di aplikasi 
BOS Salur bos.kemdikbud.go.id padahal sekolah 
tidak ada perubahan rekening pada tahun 2020
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Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk 
membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta 
didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sekolah harus mengupdate rekening di aplikasi BOS Salur bos.
kemdikbud.go.id karena perubahan mekanisme penyaluran BOS 
Reguler pada tahun 2021 yang langsung dari Kementerian 
Keuangan ke Satuan Pendidikan melalui KPPN.



Apa Perbedaan BOS Reguler Tahun 2021 dengan 
BOS 2020?
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BOS Reguler 2021:
1. Satuan biaya majemuk, dihitung 

berdasarkan Indeks Kemahalan 
Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta 
Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/
kota. Rentang nilai satuan biaya per 
peserta didik per tahun yaitu Rp 
900.000 – Rp 1.960.000,-

2. Penyaluran Dana BOS Reguler dari 
Kemenkeu melalui KPPN langsung ke 
Rekening Sekolah.

3. Penyaluran dilakukan dalam 3 tahap, 
dengan persentase 30%, 40% dan 30%.

4. Penetapan SK Sekolah Penerima 
dilakukan oleh Kemendikbud.

5. Batas akhir pengambilan data 1x per 
tahun (31 agustus).

6. Pembayaran honor maksimal 50% 
untuk sekolah negeri dan swasta dalam 
kondisi normal, dan tidak dibatasi 
alokasi maskimal dalam kondisi darurat 
bencana yang ditetapkan oleh Pemerin-
tah Pusat dan/atau pemerintah daerah.

7. penyaluran tahap I dilakukan setelah 
sekolah menyampaikan laporan peng-
gunaan dana BOS tahap II tahun sebel-
umnya; penyaluran tahap II dilakukan 
setelah sekolah menyampaikan laporan 
penggunaan dana BOS tahap III

 tahun sebelumnya; penyaluran tahap 

III dilakukan sekolah menyampaikan 
penyampaian laporan tahap I tahun 
anggaran berjalan.

BOS Reguler 2020:
1. Rp. 900.000/Siswa dalam 1 (satu) 

Tahun.
2. Penyaluran Dana BOS Reguler dari 

Kemenkeu melalui KPPN langsung ke 
Rekening Sekolah.

3. Penyaluran dilakukan dalam 3 tahap, 
dengan persentase 30%, 40% dan 
30%.

4. Penetapan SK Sekolah Penerima 
dilakukan oleh Kemendikbud.

5. Batas akhir pengambilan data 1x per 
tahun (31 agustus).

6. Pembayaran honor maksimal 50% un-
tuk sekolah negeri dan swasta dalam 
kondisi normal, dan tidak dibatasi 
alokasi maskimal dalam kondisi 
darurat bencana yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat.

7. Pelaporan penggunaan dana BOS 
tahap ke-1 menjadi syarat penyalu-
ran dana BOS tahap ke-3.



Apa saja persyaratan sekolah untuk dapat
menerima Dana BOS Reguler?
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Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Bab II Pasal 3, yaitu:
1.  Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai 

dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 
Agustus;

2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada 
Dapodik;

3. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi se-
kolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata 
pada Dapodik;

4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam 
puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.



Apa saja komponen penggunaan BOS Reguler 
Tahun 2021?
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Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021 Bab V Pasal 12, yaitu:
1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersera-

pan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor.



Cutoff data dapodik untuk penerima dana bantuan BOS Reguler Tahun 2021 
dilakukan 1 kali yaitu pada tanggal 31 agustus

Berapa kali cutoff di data dapodik untuk pengambilan data BOS 
Reguler Tahun 2021?
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Apakah ada perubahan terkait pengisian ARKAS 2021 dengan 
pola pencairan BOS reguler ditahun 2020?

Bagaimana mekanisme sekolah melakukan pelaporan?
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Tahapan penyaluran dan pencairan dana BOS yang dilaksanakan pada tahun 
2021 dilakukan sebanyak 3 tahap seperti tahun 2020 sehingga tidak ada 
perubahan terkait pengisian ARKAS di tahun 2021

1. Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021, Lampiran I Poin A, Nomor 
9, huruf H, Sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS 
Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id; dan

2. Jika Sekolah menggunakan Aplikasi RKAS Kemdikbud (ARKAS), maka 
pelaporan tidak perlu melalui laman bos.kemdikbud.go.id .



Bisakah melakukan perbaikan pelaporan ARKAS di BOS Salur?
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Tidak bisa, Untuk melakukan perubahan pelaporan BOS yang dilakukan di 
ARKAS, hanya bisa dilakukan di ARKAS

Berdasarkan keterangan di akun dapo.kemdikbud.go.id 
terdapat Sekolah memiliki rekening ganda dan atau tertolak, 
bagaimana solusinya?

Berapa lama Bank melakukan Verifikasi Rekening di BOS Salur?
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Sekolah dapat melakukan perbaikan langsung pada aplikasi bos salur
bos.kemdikbud.go.id

Bank membutuhkan waktu 3-14 hari untuk melakuan verifikasi Rekening



Berapa lama proses Persetujuan Perubahan Rekening Oleh 
Kemendikbud?

12

Kemendikbud butuh waktu 3-7 hari untuk menyelesaikan pengajuan 
perubahan rekening oleh sekolah. Pastikan Rekening yang sudah benar 
atau berhasil verifikasi tidak sering diganti

Apa yang harus dilakukan jika status Verifikasi Rekening: Gagal 
Verifikasi (Tanggal Verifikasi Bank Lebih Baru)
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Jika mendapatkan status Verifikasi Rekening: Gagal Verifikasi, pastikan untuk 
membandingkan Tanggal Perubahan Sekolah dan Tanggal Verifikasi Bank.

Tanggal perubahan sekolah posisinya ada di kotak sebelah kiri (Data Sekolah)

Tanggal verifikasi Bank positinya ada di kotak sebelah kanan (Data Verifikasi 
Bank)

Jika tanggal verifikasi Bank lebih baru, maka langkah selanjutnya: Perbaiki data 
Rekening oleh Sekolah atau Update data Rekning menggunakan data verifikasi 
Bank dengan menekan tombol: Update Sesuai Data Verifikasi Bank

Jika sekolah yakin data verifikasi Bank yang salah, hubungi Bank untuk melaku-
kan verifikasi ulang di BOS Salur



Apa yang harus dilakukan jika status Verifikasi Rekening: Gagal 
Verifikasi (Tanggal Perubahan Sekolah Lebih Baru)
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Jika mendapatkan status Verifikasi Rekening: Gagal Verifikasi, pastikan untuk 
membandingkan Tanggal Perubahan Sekolah dan Tanggal Verifikasi Bank.

Tanggal Perubahan Sekolah posisinya ada di kotak sebelah kiri (Data Sekolah)

Tanggal Verifikasi Bank positinya ada di kotak sebelah kanan (Data Verifikasi 
Bank)

Jika Tanggal Perubahan Sekolah lebih baru, maka langkah selanjutnya: Menuggu 
Verifikasi Bank yang terbaru.

Tapi jika sekolah yakin Data rekening Bank yang benar, maka bisa tekan tombol: 
Update Sesuai Data Verifikasi Bank.



Cara sekolah melakukan konfirmasi rekening jika berbeda 
dengan Bank

Jika sekolah sudah memperbaiki apa yang harus dilakukan 
ketika melakukan pelaporan Tahap 3 Tahun 2020, saldo tahap 
sebelumnya tidak sesuai?
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Ketika melakukan pelaporan tahap 3 Tahun 2020, saldo tahap 2 masih 
ada atau terbawa ketika input, silakan diabaikan dahulu dan tetap input 
komponen yang akan di laporkan. Permasalahannya ada di sistem dan 
sedang di analisa dan perbaiki



Bagaimana Login Sekolah menggunakan SSO Dapodik?
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Bagaimana Login Sekolah menggunakan Login Alternatif?
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Apakah ketentuan umum agar satuan pendidikan bisa meneri-
ma penyaluran BOS Reguler untuk setiap Tahap

Apa alasan pencantuman NUPTK sebagai syarat pembayaran 
tenaga pendidik menggunakan dana BOS Reguler Tahun 2021

19
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Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab IV Pasal 1, penyaluran dana 
BOS Reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

a. penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan peng-
gunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya.

b. penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan 
penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan

c. penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan 
tahap I tahun anggaran berjalan.

1. NUPTK adalah kode referensi yang berbentuk nomor unik bagi pendidik dan 
tenaga kependidikan sebagai identitas dalam menjalankan tugas pada 
Satuan Pendidikan;

2. Sebagai guru secara administrasi harus memiliki NUPTK;

3. Kemendikbud harus memastikan bahwa pembayaran honor yang diberikan 
diterima oleh guru;

4. Guru yang dimaksud merupakan guru yang diangkat atau ditugaskan 
secara resmi oleh penyelenggara sesuai dengan prosedur dan mekanisme 
pengangkatan dan penugasan guru; dan

5. Dalam rangka memastikan hal tersebut maka NUPTK menjadi persyaratan 
yang harus dipenuhi



Apakah tenaga kependidikan bisa dibayarkan melalui dana BOS 
Reguler Tahun 2021
(contoh: Operator Dapodik, Pustakawan, Tenaga kebersihan, dll)

Sekolah kami belum mempunyai akun untuk mengakses laman 
bos.kemdikbud.go.id, bagaimana solusi untuk masalah tersebut
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Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu

Ayat 1:

Dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) dan ayat (3) terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan 
kepada tenaga kependidikan.

Ayat 2:

Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berstatus bukan aparatur sipil negara; dan

b. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan 
atau surat keputusan.

Semua sekolah sudah diberikan akses ke laman bos.kemdikbud.go.id karena 
menggunakan akun yang sama untuk mengakses Dapodik



Apakah Permendikbud No.19 Tahun 2020 masih berlaku 
setelah terbit Permendikbud No.6 Tahun 2021?
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Sejak Permendikbud No.6 Tahun 2021 telah terbit, maka:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
Reguler

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Sisa dana BOS Reguler Tahun 2020 yang ada di sekolah apakah 
masih bisa digunakan pada Tahun 2021
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Sesuai dengan Permendikbud No.6 Tahun 2021 Pasal 16, yaitu:

Ayat 1:

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya, seko-
lah tetap dapat menggunakan sisa Dana BOS Reguler sesuai dengan petunjuk 
teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

Ayat 2:

Penggunaan sisa Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan ketentuan telah dicatatkan dalam rencana kerja dan 
anggaran

sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Bagaimana jika sekolah tidak dapat menggunakan dana BOS 
padahal dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah
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Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, pasal 9, Sekolah dapat 
langsung menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan 
operasional sekolah setelah Dana BOS Reguler disalurkan dan masuk ke 
Rekening Sekolah

Apakah dana BOS dapat digunakan untuk pembelian sarana 
PHBS dalam rangka pencegahan Covid-19?
(masker, sabun pembersih tangan, dll)
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Berdasarkan Permendikbud No.6 Tahun 2021, Lampiran I, Penggunaan Dana 
BOS Reguler di komponen e. Pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan 
sekolah digunakan untuk: 

1) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik 
dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh; dan/
atau 

2) Digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembas-
mi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.



Bagaimana prosedur memperoleh NUPTK?
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Mengikuti Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK.

Keterangan: 

1) Menyiapkan dokumen persyaratan calon penerima NUPTK, kemudian dis-
erahkan kepada Satuan Pendidikan untuk diunggah melalui sistem aplikasi 
VervalPTK.;

2) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima 
NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK;

4) LPMP melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima NUPTK melalui 
sistem aplikasi VervalPTK; dan

5) PUSDATIN menerbitkan NUPTK melalui sistem aplikasi VervalPTK ber-
dasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh LPMP.



Bagaimana persyaratan untuk memperoleh NUPTK?
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Persyaratan permohonan NUPTK, sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir; 

c.  Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau 
strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendi-
dikan Formal; 

d.  Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pega-
wai Negeri Sipil (PNS) melampirkan: 

1. Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan 

2. SK penugasan dari Dinas Pendidikan; 

e. Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang ber-
status bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselengga-
rakan oleh pemerintah daerah; dan 

f.  Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi 
yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 
oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan 
dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya 



Bagaimana guru mengetahui status NUPTK?

Bagi sekolah yang belum memiliki sumber air bersih 
boleh kah menggunakan dana BOS untuk membuat 
sumber air bersih?
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NUPTK yang sudah diterbitkan dapat dilihat melalui laman 

gtk.data.kemdikbud.go.id/Data/Status

1. Di dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana hanya 
dimungkinkan pembiayaan dalam hal pemeliharaan. Untuk itu sepanjang 
sarana dan prasarana di sekolah tersebut dilakukan dalam rangka pemeli-
haraan; dan 

2. Di dalam komponen pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana 
dimungkinkan penggunaan dana BOS untuk penyediaan sumber air bersih 
termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air 
bersih.



Bolehkah dana BOS untuk pembelian wastafel portabel?
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Dalam komponen penggunaan BOS yaitu Pembiayaan pelaksanaan administrasi 
kegiatan sekolah dimungkinkan pembelian wastafel portabel untuk menunjang 
kebersihan.



Tingkat Dinas Pendidikan 
Kabupaten/kota



Apakah tugas dan tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota

1

1.  Melakukan penandatangan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah 
provinsi mewakili SD dan SMP;

2. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan/ memperba-
harui data sekolah dalam Dapodik;

3.  Membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan 
secara mandiri;

4.  Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola 
SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;

5.  Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada SD dan SMP 
dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler. Pembinaan 
dalam pengelolaan Dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas 
belajar dan mengajar di sekolah;

6. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang 
menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;

7.  Memastikan penggunaan Dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disah-
kan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;

8.  Memerintahkan SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian 
data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;

9.  Menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;

10. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari seko-
lah melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menye-
diakan saluran informasi khusus BOS Reguler;

12. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler SD dan 
SMP baik secara luring maupun daring; dan

13. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP.



Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masih perlu membuat 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)?

Bagaimana solusi untuk sekolah yang diselenggarakan pemer-
intah tidak termasuk dalam SK sekolah penerima BOS Reguler 
tahun 2021 karena tidak mengisi dan melakukan pemutakhiran 
data pada Dapodik sesuai tanggal batas akhir pengambilan data 
di aplikasi Dapodik?
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Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
masih diwajibkan melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) dengan pemerintah provinsi mewakili SD dan SMP karena terkait 
pengelolaan keuangan daerah

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab VIII Pasal 28 yaitu Biaya opera-
sional sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan 
sebagai penerima Dana BOS Reguler dan/atau tidak menerima Dana BOS 
Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah



Dengan adanya kenaikan persentase dana BOS Reguler untuk 
honorer sebesar 50%, apakah Pemerintah Kabupaten/Kota bisa 
membuat aturan turunan untuk menetapkan standar minimal 
pembayaran honorer dengan menggunakan dana BOS Reguler
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Tidak bisa karena setiap sekolah berbeda dalam hal pembayaran guru honor 
kecuali Pemerintah Daerah ingin menambah anggaran guru honor menggunakan 
APBD

Apakah Sekolah yang siswanya dibawah 60 siswa masih dapat 
BOS Reguler 2021? 

5

Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab II Pasal 3, Ayat 2, Poin D, yaitu 

memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik 
selama 3 (tiga) tahun terakhir



Apakah ada pengecualian terkait dengan sekolah yang jumlah 
peserta didik paling sedikit 60 siswa, untuk tetap bisa memper-
oleh BOS Reguler?
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Sesuai Permendikbud No.6 Tahun 2021, Bab II Pasal 3, Ayat 3 dan 4, yaitu 

Ayat 3:

Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d dikecualikan bagi:

a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;

b. sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; 
dan

c. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada 
wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara 
geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

Ayat 4, yaitu:

Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri



Jika satuan pendidikan belum masuk dalam Kepmendikbud 
Nomor 15/P/Tahun 2021 tentang Surat Keputusan dana BOS 
Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai penerima BOS Regul-
er 2021, apakah masih mungkin sekolah bersangkutan menerima 
dana BOS Reguler Tahun 2021? 
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Tidak bisa, Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data 
Dapodik tanggal 31 Agustus. 

Sesuai dengan Permendikbud No.6 tahun 2021 Pasal 28, ayat 1 dan 2, yaitu:

Ayat 1:

Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak 
ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler dan/atau tidak menerima 
Dana BOS Reguler menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ayat 2:

Biaya operasional sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang tidak 
ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler dan/atau tidak menerima 
Dana BOS Reguler, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.


