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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam dalam peningkatan taraf 

hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan 

masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup 

masyarakatnya semakin baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap 

warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 

ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar 

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (www. 

sipuu.setkab.go.id, diakses 10 Juli 2018). Konsekuensi dari amanat undang-

undang tersebut adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib 

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 

pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 
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Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, 

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya, (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatanan Belanja Negara (APBN) dan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (www.ukie-society.blogspot.com, 

diakses 10 Juli 2018) 

Menurut Halim dalam Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan 

pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan 

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan 

pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus 

mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja 

keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat 

dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah 

dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan 

informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi 

penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 Tahun. Salah satu tujuan 

program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat 

terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan 

pendidikan jenjang menengah khususnya SMA. Untuk mencapai tujuan rintisan 

http://www.ukie-society.blogspot.com/
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program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah telah menyiapkan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) SMA yang akan disalurkan kepada SMA Negeri dan 

Swasta diseluruh Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini adalah 

membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non-personalia. Dalam 

perkembangannya, program BOS SMA mengalami peningkatan biaya satuan dan 

juga perubahan mekanis penyaluran. Sejak tahun 2016 penyaluran dana BOS 

SMA dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya 

ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. 

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya 

manajemen pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, 

serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip 

akuntabilitas. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 76 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dana 

BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah 

dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS 

yaitu sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel. 

Kurangnya informasi tentang akuntabilitas dana BOS oleh pihak sekolah 

terjadi karena pihak sekolah tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan 

daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dana BOS serta penggunaan 
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dana tersebut di papan pengumuman sekolah. Termasuk besar dana BOS yang 

diterima dan dikelola sekolah serta rencana penggunaannya di papan 

pengumuman sekolah, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan 

Ketua Komite Sekolah. Serta mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana 

BOS dan barang-barang yang dibeli sekolah di atas di papan pengumuman, setiap 

3 bulan, hal ini pasalnya sudah tertulis secara jelas dalam juknis pengelolaan dana 

BOS. Akan tetapi ini yang terkadang diselewengakan oleh sekolah-sekolah 

“nakal” yang tidak mentaati perintah juknis. Dengan demikian para wali murid 

tidak mengetahui perencanaan dan pengelolaan dana BOS oleh pihak sekolah, 

sehingga para wali murid sama sekali tidak mengetahui penggunaan dana BOS 

ini. 

Akuntabilitas oleh pihak sekolah sudah seharusnya dilakukan secara serius 

dan terus menerus agar tujuan mulia pemerintah untuk merealisasikan sekolah 

gratis bagi rakyat akan segera terealisasi dengan maksimal. Rakyat tidak lagi 

harus putus sekolah karena mahalnya biaya sekolah. Akuntabilitas pengelolaan 

dana BOS yang menjadi proses pertanggung jawaban pihak sekolah terhadap 

Rakyat Indonesia seharusnya benar-benar diinternalisasi oleh pihak sekolah. 

Dalam merealisasikan dana BOS baik dari pusat maupun dari daerah, setiap 

pemerintah Kabupaten dan Kota mengeluarkan peraturannya secara lebih rinci 

tentang penggunaan dana BOS tersebut, termasuk dalam hal ini pemerintah Kota 

Bandung. 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1336 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
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Akuntansi pada lampiran Kebijakan Akuntansi Akun Nomor 15 Poin II yang 

menyatakan klasifikasi Beban pada Laporan Operasional terdiri dari: 1)Beban 

Pegawai, 2)Beban Barang, 3)Beban Bunga, 4)Beban Subsidi, 5)Beban Hibah, 

6)Beban Bantuan Sosial, 7)Beban Penyusutan, 8)Beban Transfer, 9)Beban 

Penyisihan Piutang, 10)Beban Lain-lain. PP No. 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas 

kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, 

penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, terbuka segala 

biaya pengeluaran, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dalam hal ini perlu 

adanya keterbukaan dari pihak sekolah tentang bagaimana penggunaan dana yang 

ada, tanpa berusaha untuk menutupi. Bentuk transparansi 

(www.eprints.umm.ac.id, diakses 10 Juli 2018) yaitu: 1.Penyediaan informasi 

yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab; 2.Kemudahan akses 

informasi; 3.Menyusun suatu mekanisme pengaduan; 4.Meningkatkan arus 

informasi. 

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena 

kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 

menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam menajemen pembiayaan 

pendidikan di sekolah berarti penggunaan uang sekolah dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan 

http://www.eprints.umm.ac.id/
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(www.afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/akuntabilitas-pembiayaan-

pendidikan/, diakses 10 Juli 2018). 

Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan 

kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan 

dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada 

publik. Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua 

murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu 

sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah. 

Dilansir dari borneonews.co.id - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Dr. H. Elih Sudiapermana, M.Pd meminta sekolah transparan dalam 

menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, ia juga 

meminta sekolah transparan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban 

pengunaan dana BOS. Menurut dia, bila laporan pertanggungjawaban transparan, 

pengerjaannya akan lebih mudah. 

Dilansir tribunnews.com, Secara umum permasalahan pengelolaan dana 

BOS di Kota Bandung yang menjadi temuan BPK meliputi realisasi belanja dana 

BOS APBN SMA dan SMK tidak merinci pengeluaran dana BOS APBN menjadi 

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Penyusunan 

petunjuk teknis penyaluran dana BOS tidak tepat sesuai ketentuan dan sejumlah 

sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. 

http://www.afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/akuntabilitas-pembiayaan-pendidikan/
http://www.afidburhanuddin.wordpress.com/2013/12/26/akuntabilitas-pembiayaan-pendidikan/
http://www.tribunnews.com/tag/bos
http://www.tribunnews.com/tag/bos
http://www.tribunnews.com/tag/bos
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Dana BOS sebelum direalisasikan oleh bendahara maka harus menyusun 

rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. RKAS disusun dan dilaksanakan 

rencanakan oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, pegawai dan 

komite melakukan rapat dalam penyusunan RKAS. Rencana kerja yang sudah 

selesai dibuat nantinya akan ditanda tangani oleh komite, kepala sekolah dan 

bendahara dibawah pengetahuan dari penanggung jawab BOS Kota/ Kabupaten. 

Satu lagi yang mesti disiapkan oleh bendahara sebelum melegalisir RKAS yang 

disusun yaitu membagi komponen pembelajaaan menjadi tiga yang terdiri dari 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian satu lagi belanja modal. 

(www.riyanpedia.com/2017/04/penting-untuk-mengelompokkan-rencana-dana-

bos-menjadi-3-belanja.html, diakses 11 Juli 2018) 

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai Dana BOS di Kota Bandung, 

diketahui pengelolaan dana bos di sekolah Kota Bandung yaitu dana BOS APBN 

SMA tidak dapat merinci pengeluaran dana BOS APBN menjadi Belanja 

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Penyaluran Dana BOS pada SMA Negeri dan Swasta 

No Sekolah Semester I Semester II Total Dana BOS 

Siswa Nilai (Rp) Siswa Nilai (Rp) 

1 SMA 

Swasta 

47.641 28.584.600.000,00 47.810 28.686.000.000,00 57.270.600.000,00 

http://www.riyanpedia.com/2017/04/penting-untuk-mengelompokkan-rencana-dana-bos-menjadi-3-belanja.html
http://www.riyanpedia.com/2017/04/penting-untuk-mengelompokkan-rencana-dana-bos-menjadi-3-belanja.html
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2 SMA 

Negeri 

29.094 17.456.400.000,00 29.153 17.456.400.000,00 34.912.800.000,00 

 Jumlah  46.041.000.000,00  46.142.400.000,00 92.183.400.000,00 

Sumber: LHP LKPD Kota Bandung TA 2015 

Jumlah dana BOS yang disalurkan seluruh SMA yang ada di Kota Bandung 

pada tahun 2015 sebesar Rp92.183.400.000,00, disalurkan kepada SMA Negeri 

sebesar Rp34.912.800.000,00, atau 37,87%. Lebih lanjut berdasarkan hasil 

konfirmasi kepada Manager BOS pada Dinas Pendidikan diketahui bahwa hingga 

akhir pemeriksaan Dinas Pendidikan tidak dapat merinci pengeluaran atas dana 

BOS yang telah disalurkan kepada SMA Negeri yang berada di Kota Bandung. 

Dinas Pendidikan hanya memiliki laporan rekapitulasi atas realisasi penggunaan 

dana BOS pada SMA Negeri sebesar Rp34.912.800.000,00 atau 100% dari dana 

yang telah disalurkan. 

Lebih lanjut, diketahui bahwa semua SMA Negeri yang ada di Kota 

Bandung penerima dana BOS tidak melaporkan penggunaan dana BOS pada 

Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 

pengelolaaan dana BOS APBN tahun 2016 diketahui permasalahan yaitu 

Penggunaan dana BOS APBN pada semua SMA yang ada di Kota Bandung tidak 

merinci semua per pengeluarannya. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan penggunaan dana BOS dan 

wawancara dengan tim pengelola BOS APBN diketahui bahwa Dinas Pendidikan 

Kota Bandung melalui Tim Pengelola BOS APBN Kota Bandung telah 
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mengumpulkan laporan saldo kas, penerimaan dan penggunaan dana BOS APBN 

dari sekolah-sekolah negeri yang diuraikan pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Penggunaan Dana BOS SMA TA 2016 

Sumber: LHP LKPD Kota Bandung TA 2016 

Berdasarkan laporan penggunaan dana BOS APBN diketahui realisasi 

belanja Dana BOS APBN SMA yang ada di Kota Bandung selama tahun 2016 

adalah sebesar Rp42.693.559.942,00 tetapi Tim Pengelola BOS APBN SMA 

tidak dapat merinci pengeluaran dana BOS APBN menjadi Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. 

Sanksi pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang 

Pengawasan, Pemeriksaan, dan Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang 

dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/ atau peserta didik yaitu 

pemblokiran dana dan pengehentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang 

bersumber dari APBN pada tahun berikutnya. Namun pada SMA yang ada di 

Kota Bandung tidak ditemukannya pemberian sanksi atas penyalahgunaan 

penggunaan dana BOS tersebut, karena Kemendikbud menyadari bahwa Standar 

Sekolah Saldo per 31 

Desember 

2015 (Rp) 

Pendapatan 

Tahun 2016 (Rp) 

Belanja Tahun 

2016 (Rp) 

Saldo Akhir per 

31 Desember 

2016 (Rp) 

SMA  42.694.750.000,00 42.693.559.942,00 1.190.058,00 
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Operasional Sekolah (SOP) terkait monitoring dan evaluasi pelaporan dana BOS 

belum diberikan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk 

dikaji agar diketahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta 

hal-hal yang mempengaruhinya, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA 

di Kota Bandung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu bahwa di Kota Bandung tidak ada rincian pengeluaran 

dana BOS APBN menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta 

Belanja Modal. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini, 

maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMA dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Kota Bandung? 
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2. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan dana BOS di SMA dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMA dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban keuangan dana BOS di SMA dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Peneliti  

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Administrasi 

Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultaas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

2. Instansi 

Sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak 

terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memahami  

implementasi kebijakan publik. 

3. Peneliti Berikutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk 

penelitian berikutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam. 

 

F. Kerangka Pemikiran 
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Fokus pemikiran penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pada 

Tingkat SMA di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2016, yang menjelaskan 

salah satu pelaksanaan dari kegiatan Administrasi Publik, terkhusus administrasi 

keuangan pemerintahan Kota Bandung. 

Menurut Chandler dan Plano (1988 : 29 ) administrasi publik adalah suatu 

proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan 

untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan 

kebijakan publik. Disini mereka juga menjelaskan bahwa administrasi publik 

merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur 

kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam 

suatu organisasi atau yang lainya. 

Menurut Van Der Kemp Keuangan Negara adalah semua hak yang dapat di 

nilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun 

barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut, 

dan merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang 

memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai 

periode tertentu dan melanjutkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup 

pengeluaran tersebut. 

Menurut PP RI No.58 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang 

bertumpu/ berfokus pada kepentingan publik. Hal ini tercermin dari besarnya 

jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi 
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masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan 

keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan daerah diharuskan untuk transparan 

dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah 

yang efektif dan efisien. 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Publik 

merumuskan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang 

yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS 

adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non 

personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Mahmudi (2013 : 9) menerangkan bahwa Akuntabilitas kebijakan 

akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik dan 

kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus 

dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, 

siapa sasarannya, pemangku kepentingan mana yang akan terpengaruh dan 

memperoleh manfaat dan dampak (negative) atas kebijakan tersebut. 
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Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Publik 

Dana BOS Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

80 Tahun 2015 
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