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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu 

sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang 

peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan 

warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari 

kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan.  Menurut pasal 3 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Salahsatu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan 

suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. 

Menurut Dwi Siswoyo, dkk (2013: 52) lingkungan dan sarana pendidikan 

merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya 

usaha pendidikan. 

Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang 

semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha 

pendidikan, belum memadainya tempat pendidikan, perlengkapan, alat 

pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga 
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dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang 

relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan 

dengan baik. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan 

memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya 

investasi, biaya operasi, dan biaya personal. 

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk 

membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Salah satu masalah pokok dalam 

pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, 

operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat 

khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya 

mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan 

Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan disebut dengan BOS Reguler.  
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Pemerintah menerapkan dan mengembangkan Program Bantuan 

Operasional Sekolah yang dimulai sejak Bulan Juli Tahun 2005 dengan sasaran 

seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar SD, SMP dan SMA serta 

satuan pendidikan lain yang sederajat. 

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan 

operasional sekolah (BOS) regular, BOS adalah program pemerintah pusat untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang bersumber dari dana 

alokasi khusus non fisik.  Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan 

membantu biaya operasional sekolah dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada sekolah untuk dikelola 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana 

untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa. 

Dengan adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepala 

sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pertanggungjawaban 

pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Pengelolaan biaya pendidikan akan berpengaruh secara langsung 

kepada mutu pendidikan sekolah terutama berkaitan dengan sarana prasarana 

dan sumber belajar. 

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, hal terpenting adalah 

penyusunan rencana kerja dan anggaran kas (RKAS). Penyusunan RKAS 

mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara 

transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Penyusunan Anggaran dan 

pengembangan RKAS berpedoman pada pengembangan kompetensi lulusan, 

pengembangan standar isi, pengembangan standar proses, pengembangan 
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tenaga pendidik dan pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, 

pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan dan 

pengembangan standar penilaian. Komponen pembiayaan BOS Reguler pada 

SD yaitu (1)kegiatan PPDB, (2) pengembangan perpustakaan, (3) kegiatan 

assesmenr/evaluasi pembelajaran, (4) administrasi kegiatan sekolah, (5) 

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan,(6) langganan daya dan 

jasa, (7) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, (8) penyediaan alat 

multimedia pembelajaran, penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktek kerja 

industri atau praktek kerja lapangan dalam negeri, (9) penyelenggaraan uji 

kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, (10) pembayaran honor.  

 Agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah 

Tim Manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga 

tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah penanggung jawab program BOS adalah 

Kepala Sekolah dengan anggota bendahara dan satu orang dari orang tua siswa 

diluar komite sekolah dan dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan 

mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik 

kepentingan.  

Pengelolaan Dana BOS yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

pengelolaan yang dilaksanakan oleh internal sekolah dalam hal ini kepala 

sekolah selaku ketua tim manajemen BOS sekolah dan Dinas Pendidikan 

sebagai tim manajemen BOS satuan pendidikan (satdik). Pengamatan awal pada 

SD Negeri 49 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara diperoleh informasi 

bahwa pelaksanaan program BOS pada SD Negeri 49 Kota Ternate berlangsung 

baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 
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pengelolaannya. Kepala Sekolah selalu menyampaikan secara transparan 

penerimaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kepada guru-

guru dan komite sekolah serta orang tua siswa.  

Pemilihan lokasi penelitian SD Negeri 49 Kecamatan Ternate Utara Kota 

Ternate didasari keterkaitan peneliti terhadap cara pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) SD Negeri 49 Kecamatan Ternate Utara yang 

berbeda dengan SD Negeri 54 Kelurahan Tarauyang berada di Kecamatan 

Ternate Utara mengalokasikan dana pada 10sub program pembiayaan yang 

terdapat pada Juknis BOS Tahun 2019. SD Negeri 49 hanya mengalokasikan 

dana BOS pada 9sub program kegiatan, kegiatan lainnya tidak dilaksanakan SD 

Negeri 49, yaitu (1) Pembelian computer/laptop (2) Perawatan sarana dan 

prasarana sekolah. Pembelian computer ini tidak dilakukan karena masih 

tersedianya computer/laptop, sedangkan perawatan sarana dan prasarana 

sekolah ini tidak dilaksanakan juga karenaada kegiatan lain yg lebih diutamakan. 

Tahun 2020 SD Negeri 49 Kelurahan Tabam 49 Kecamatan Ternate Utara 

mengalokasikan dana pada 9 sub program kegiatan, sedangkan SD Negeri 54 

Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara mengalokasikan 10 sub program 

kegiatan. Kegiatan lain yang tidak dilaksanakan SD Negeri 49 yaitu pembiayaan 

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian sertifikasi. Kegiatan ini tidak 

dilaksanakan karena uji komptensi tidak diselenggarakan dalam tahun tersebut.  

Menurut Kepala Sekolah dana dari kegiatan yang tidak diadakan di tahun 

2019 itu dialihkan ke dana kegiatan lainnya, yaitu: (1). Pembelian buku dan (2). 

Pembelajaran dan ektrakurikuler siswa.Tahun 2020 dana dari kegiatan itu 

dialihkan ke dana kegiatan pembiayaan assesmen/evaluasi pembelajaran dan 

ekstrakurikuler. Pengalihan kegiatan ini ternyata disetujui oleh komite sekolah 
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dan orang tua siswa dengan tujuan meningkatkan pengembangan pembelajaran 

siswa dan ekstrakurikulernya. Strategi pengelolaan dana BOS yang dilakukan 

kepala sekolah berdampak positif dan terbukti berhasil mengirim siswa SD 

Negeri 49 Kota Ternate untuk mengikuti Lomba O2SN ke Jakarta dan meraih 

prestasi diajang tersebut. 

Orang tua siswa sangat berperan untuk membiayai sub program kegiatan 

yang tidak direalisasioleh dana bantuan operasional sekolah. Dukungan orang 

tua siswa adalah dana sukarela kepada sekolah dan telah disetujui komite 

sekolah. Dana tersebut dikelola langsung oleh orang tua siswa sendiri. Kegiatan 

yang dikelola yaitu perawatan ruang kelas dengan tema mendesain ruang kelas.  

Dan kegiatan evaluasi pembelajaran ekstrakurikuler muatan lokal dengan tema 

pemanfaatan buah pala. 

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan 

operasional sekolah (BOS) regular, BOS adalah program pemerintah pusat untuk 

penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah (BOS) yang bertujuan 

membantu biaya operasional sekolah dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. 

Dengan adanya program dana bantuan operasional sekolah (BOS), sekolah 

dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan 

pembiayaan pendidikan secara transparansi dan akuntabel kepada masyarakat 

dan pemerintah.   

Melihat arti pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

evaluasi serta pelaporan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS), 

maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri 49 Kota Ternate” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu: Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional 

sekolah (BOS) pada SD Negeri 49 Kota Ternate? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) pada SD Negeri 49 Kota Ternate 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari  

manfaat teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan program Dana BOS 

yang berdampak pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS).  

2. Manfaat Praktis 

a. Pihak Sekolah Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang lebih efektif. 
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c. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi 

tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif dan efisien. 

 

 


