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ABSTRAK 
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DUMAI DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BOS TINGKAT 

PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DUMAI 
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Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal tempat dimana 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Pemerintah telah memberikan 

dukungannya dalam dunia pendidikannya. Dengan berbagai bentuk bantuan demi 

keberlangsungan penerus bangsa dalam bidang pendidikan. Salah satu bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah adalah Bantuan Dana Operasional Sekolah (Dana BOS). 

Program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang 

bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan. Tetapi 

pada kenyataannya ada beberapa sekolah yang berada di Kota Dumai yang masih 

memiliki fasilitas sekolah yang belum memungkinkan sebagai sarana dalam bidang 

pendidikan seperti atap yang bocor bahkan plafon yang rusak. Kendala lain juga di 

alami oleh Dinas Pendidikan dalam melakukan penyaluran yaitu sekolah-sekolah 

calon penerima dana BOS tidak memberikan data siswa kedalam system dapodik 

yang telah disediakan sehingga proses penyaluran dana tersebut terhambat, Dana 

BOS ini melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pihak penyalur dan 

pengawas dari Dana BOS,  Sekolah sebagai Penerima dan pengelola dana BOS, 

serta masyarakat sebagai penerima bantuan dari Dana BOS tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kota Dumai yaitu pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Dumai dan juga Sekolah Dasar di Kota Dumai pada bulan April 2018. Adapun 

tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mengawasi penyaluran Dana BOS 

serta hambatan-hambatan apa saja yang Dinas Pendidikan hadapi dalam proses 

penyalurannya.  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengambilan 

data dengan cara melakukan wawancara dengan 9 orang key informan yang berasal 

dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,Kepala Sekolah Dasar, serta 

Masyarakat. Peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

Berdasatrkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008. Peran Dinas 

Pendidikan dalam melakukan pengawasan telah dilakukan dengan cara melakukan 

Monitoring, melakukan Rapat Rutin Serta melakukan pertemuan Berkala Pejabat 
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Tertentu. Dari hasil penelitian ini faktor penghambat penyaluran Dana BOS adalah 

kesalahan sekolah yang salah dalam memberikan nomor rekening sekolah kepada 

Dinas Pendidikan sehingga proses penyaluran dana BOS tidak sampai kepada pihak 

sekolah, serta sekolah juga tidak melakukan pengupdatean data ke dalam system 

Dapodik sehingga Data yang tercantum masih data siswa yang lama.  Berdasarkan 

analisa dan data yang terkumpul, peran dinas pendidikan dalam melakukan 

penyaluran sangat penting sebagai pihak penyalur dana kepada sekolah dan 

memberikan tindakan tegas kepada sekolah-sekolah yang melanggar peraturan 

sehingga proses dalam melakukan penyaluran dana setiap triwulannya berjalan 

sebagaimana mestinya 

Kata Kunci: Pengawasan, Dana BOS, Kebijakan Dana BOS 

 


