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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Peran Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Dumai dalam Mengawasi Penyaluran 

Dana BOS Tingkat Pendidikan Dasar di Kota Dumai,  penulis mempunyai 

kesimpulan: 

a. Dana BOS yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Dumai dilakukan setiap triwulannya (tiga bulan sekali). Dan Dinas Pendidikan 

mempunyai tanggung jawab dalam proses penyalurannya hingga sampai ke 

sekolah yang bersangkutan. Hal ini tidak lepas dari peran dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengawasi proses penyaluran dari Dana 

BOS tersebut.  

b. Penyaluran dana BOS dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Dumai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUFOKSI) Dinas Pendidikan 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No 16 Tahun 2008  
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c. Peran Dari dinas Pendidikan dan Kebudayaa Kota Dumai dalam mengawasi 

penyaluran dana BOS masih belum optimal dikarenakan masih banyak 

sekolah yang berada di Kota Dumai yang masih rusak dan pengawasan yang 

dilakukan melalui monitoring, rapat, dan pertemuan bersama kepala sekolah 

belum mampu untuk memaksimalkan kinerja dari Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Dumai dalam mengawasi penyaluran Dana BOS 

6.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pada kesimpulan di atas ada 

hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Dumai dan juga sekolah, yaitu: 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang berwenang dalam 

melakukan penyaluran Dana BOS ini hendaknya bersikap lebih tegas kepada 

sekolah-sekolah yang melakukan kesalahan dalam melakukan pendataan 

siswa agar dalam proses penyaluran dana BOS yang dilakukan tidak menemui 

kendala lagi dalam proses penyaluran ke sekolahnya. 

b. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 

mereka miliki, sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang 

mempunyai kemapuan dalam bidang dana BOS ini maka akan mempermudah 

sekolah dalam mengurus dan menerima Dana BOS 
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Penulis menyadari, dalam penelitain yang penulis lakukan tidak terlepas dari 

kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dari semua pihak yang bersifat 

membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis, semoga karya 

ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.  

 


