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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latarbelakang Masalah 

Sistem pendidikan nasional yang tertuang kedalam undang-undang nomor 20 

tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berusia 7-15 tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pada pasal 34 ayat 3 juga menerangkan bahwa 

wajib belajar juga tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah dan masyarakat. Dari keterangan tersebut jelas bahwa pemerintah 

berkewajiban memberikan jaminan untuk memeberikan bantuan dalam pelaksanaan 

pendidikan dari tingkat SD, SMP, serta pendidikan yang sederajat. 

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 

pranata sosisal yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang dan berubah-ubah. 

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut : 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia 

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh 

sejak usia dini hingga akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

belajar 

c. Meningkatkan kesiapan masukkan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral 
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d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai 

pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan 

nilai berdasarkan standar nasional dan global 

e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara republik Indonesia 

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratif serta tanggung jawab. 

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional 

dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam 

penyelenggaraan pendidikan, pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu pula 

disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-

undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan  

undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan pemertintah pusat dan daerah. 
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Peningkatan akses dan mutu pendidikan dan masyarakat terus dilakukan oleh 

pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat 

membangun dan memajukan bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang 

berilmu , cerdas dan berkarakter. Pembangunan dibidang pendidikan merupakan 

investasi besar dalam mewujudakan pembangunan yang berkelanjutan. 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal tempat dimana 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Lingkungan pendidikan menyediakan 

berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar 

untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik yang memenuhi persyaratan dan 

diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang membuat penduduk itu dapat 

berjalan dengan baik.  

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). 

Bantuan Dana Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program pemerintah 

yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi 

sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Program dana BOS dimulai sejak bulan juli 2005 yang berperan dan sangat 

baik dalam mempercepat pencapaian program wajib belajar Sembilan tahun yang 

diusung pemerintah. 
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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 Minimal 

(SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. 

Sebagai upaya dalam membantu pemerintah mewujudkan program wajib 

belajar 9 (Sembilan) tahun tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

ikut serta dalam membantu dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) yang telah disediakan oleh pemerintah pusat untuk diberikan atau disalurkan 

kesekolah-sekolah di Kota Dumai yang telah terdaftar sebagai calon penerima Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Dumai 

2006-2010. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai menetapkan tujuan 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan 

b. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun secara 

efektif, bermutu dan relevan 

c. Meningkatkan keimanan, ketakwaaan, dan berakhlak mulia, serta kualitas jasmani 

peserta didik 
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d. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

e. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM). Serta meningkatkan kualitas minimum, dan sertifikasi bagi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan lainnya 

f. Meningkatkan penataan dan pengelolaan pendidikan yang efisien, produktif, 

demokratis, dan transparan (akuntabilitas) 

g. Meningkatkan efisien dan efektifitas manajemen pelayanan manajemen berbasis 

sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektifitas 

dalam pelaksanaan otonomi sekolah 

Dari data yang penulis peroleh berikut ini data Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai pada tahun 

2016 : 

Tabel 1.1 

Penerima Dana BOS Tahun 2016 

Penerima 

BOS 
Triwulan I Triwulan II Triwulan  III Triwulan IV 

SD Negeri 6.615.200.000 6.574.800.000 6.560.800.000 6.628.800.000 

SD Swasta 952.200.000 950.200.000 949.800.000 987.000.000 

Total 7.567.400.000 7.525.000.000 7.510.600.000 7.615.800.000 

Sumber : Dinas Pendidikam dan Kebudayaan Kota Dumai 
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Kriteria sekolah penerima dana BOS : 

a. SD/SMP yang berada didaerah khusus, yang pendiriannya telah didasarkan 

pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus 

yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan kementrian desa, 

pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 

b. Setiap SLB, SDLB, dan SMPLB 

c. Sekolah didaerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak 

dapat tertampung disekolah lain disekitarnya 

d. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional 

minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta 

didik 

Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. 

Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara 

rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus 

didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu 

mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). 
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Berikut adalah 11 komponen pemanfaatan BOS pada SD dan SMP : 

a.      Pengembangan Perpustakaan. 

b.      Penerimaan Peserta Didik Baru. 

c.      Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler. 

d.      Kegiatan Evaluasi Pembelajaran. 

e.      Pengelolaan Sekolah. 

f.    Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan 

Manajemen Sekolah. 

g.      Langganan Daya dan Jasa. 

h.      Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah. 

i.      Pembayaran Honor. 

j.    Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran. 

k.    Biaya Lainnya. 

Dengan adanya penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 

salah satu sekolah yang ada di Kota Dumai terdapat gejala-gejala lain antara lain 

sebagai berikut : 

Dana BOS yang diterima tidak digunakan untuk memperbaiki fasilitas 

sekolah yang telah rusak (sarana dan prasarana sekolah),  penulis mendapatkan 

permasalahan yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan dari laman 

berita kompasriau.com yang diterbitkan tanggal 15 November 2016 yaitu salah satu 

sekolah yang berada di Kota Dumai yang sekolahnya telah mendapatkan agreditasi A 
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tetapi kondisi sekolah tersebut memperihatinkan atau dapat dikatakan jauh dari 

kondisi layak sebagai sarana pendidikan. 

Berikut ini data yang penulis peroleh dari dinas pendidikan dan kebudayaan 

kota dumai yaitu sekolah yang rusak dan berada di kota dumai : 

Tabel 1.2. 

Jumlah Sekolah Dasar Yang Rusak Tahun 2017 

No Nama Sekolah Kondisi Sekolah 

  Baik Rusak 

1 sd negeri binaan khusus kota 

dumai 

   

2 sd negeri 001 bintan    

3 sd negeri 003 sukajadi    

4 sd negeri 004 teluk binjai    

5 sd negeri 005 teluk binjai    

6 sd negeri 006 teluk binjai    

7 sdn 007 teluk binjai    

8 sd negeri 008 bumi ayu    

9 sd negeri 009 tanjung palas    

10 sd negeri 010 jayamukti    

11 sd negeri 011 dumai kota    

12 sd negeri 013 buluh kasap    

13 sd negeri 014 buluh kasap    

14 sd negeri 015 buluh kasap    

15 sd negeri 016 buluh kasap    

16 sd negeri 017 buluh kasap    

17 sd negeri 019 bumi ayu    

18 sd negeri 020 jaya mukti    

19 sd negeri 021 tanjung palas    

20 sd negeri 022 jayamukti    

21 sd negeri 023 teluk binjai    

22 sd negeri 024 teluk binjai    

23 sd negeri 025 teluk binjai    

24 sd negeri 026 sukajadi    

25 sd negeri 027 bukit batrem    

26 sd negeri 028 sri pulau    

27 sd negeri 001 rimba sekampung    

28 sd negeri 002 ratu sima    
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29 sd negeri 003 pangkalan sesai    

30 sd negeri 004 bukit datuk    

31 sd negeri 005 bukit timah    

32 sd negeri 006 mekar sari    

33 sd negeri 007 purnama    

34 sd negeri 008 purnama    

35 sd negeri 009 bagan keladi    

36 sd negeri 010 ratu sima    

37 sd negeri 011 mekar sari    

38 sd negeri 012 purnama    

39 sd negeri 013 mekar sari    

40 sd negeri 014 simpang tetap    

41 sd negeri 015 bagan keladi    

42 sd negeri 016 bukit timah    

43 sd negeri 017 purnama    

44 sd negeri 018 purnama    

45 sd negeri 001 bukit kapur    

46 sd negeri 002 bagan besar    

47 sd negeri 003 bukit kapur    

48 sd negeri 004 bagan besar    

49 sd negeri 005 bukit kapur    

50 sd negeri 006 bukit kapur    

51 sd negeri 007 bagan besar    

52 sd negeri 008 bukit kapur    

53 sd negeri 009 kayu kapur    

54 sdn 010 kayu kapur    

55 sd negeri 011 bukit kapur    

56 sd negeri 013 bukit nenas    

57 sd negeri 014 gurun panjang    

58 sd negeri 015 gurun panjang    

59 sd negeri 016 bukit kapur    

60 sd negeri 001 lubuk gaung    

61 sd negeri 002 basilam baru    

62 sd negeri 003 bangsal aceh    

63 sd negeri 004 bangsal aceh    

64 sd negeri 005 lubuk gaung    

65 sd negeri 006 bangsal aceh    

66 sd negeri 007 tanjung penyembal    

67 sd negeri 008 lubuk gaung    

68 sd negeri 009 tanjung penyembal    

69 sd negeri 011 tanjung penyembal    
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70 sd negeri 012 basilam baru    

71 sd negeri 013 basilam baru    

72 sd negeri 014 basilam baru    

73 sd negeri 015 basilam baru    

74 sd negeri 016 basilam baru    

75 sd negeri 017 batu teritip    

76 sd negeri 018 batu teritip    

77 sd negeri 019 basilam baru    

78 sd negeri 020 batu teritip    

79 sd negeregi 021 basilam baru    

80 sd negeri 001 teluk makmur    

81 sd negeri 002 guntung    

82 sd negeri 003 pelintung    

83 sd negeri 004 mundam    

84 sd negeri 005 pelintung    

85 sd negeri 006 teluk makmur    

86 sd negeri 007 pelintung    

87 sd filius dei    

88 sdit ath thaariq    

89 sd estomihi    

90 sdit jamiatul muslimin    

91 sd santo tarcisius    

92 sd 01 ykpp    

93 sd 03 ykpp    

94 sd persakti    

95 sdit al madinah    

96 sdit salsabila    

97 sdit aqila zahra    

98 sd maitreyawira    

99 sds it madani    

100 sdit al izzah    

101 sd kristen kalam kudus    

102 sd it ath thaariq 2 muhammadiyah 

dumai timur 

   

103 sds cemerlang pgri    

104 Sdit al-mannan dumai    

105 Sds victory     

106 Slb harapan bunda    

107 Slb negeri dumai    

              Jumlah 15 Sekolah 92 Sekolah 

 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 
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 Ada juga beberapa sekolah yang membandel untuk mempercepat pendataan 

siswa yang ingin mendapatkan dana BOS tetapi malah mengulur waktu dan akhirnya 

telat untuk memberikan data kepada dinas pendidikan agar ditindak lanjuti lebih 

lanjut. 

Penyaluran dana BOS dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Dumai kepada setiap sekolah baik Sekolah Negeri maupun Sekolah Swasta 

yang terdapat disetiap kecamatan di Kota Dumai. Dengan total seluruh kecamatan 

yang berada di Kota Dumai berjumlah 7 kecamatan yaitu dumai barat, dumai timur, 

dumai kota, dumai selatan, bukit kapur, medang kampai, dan sungai sembilan.  

Berdasarkan keterangan diatas menunjukan kurangnya pengawasan dari Dinas 

Pendidikan terhadap penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah  yang terkait di Kota 

Dumai. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat 

judul : 

“PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KOTA 

DUMAI DALAM MENGAWASI PENYALURAN DANA BOS TINGKAT 

PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DUMAI” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latarbelakang masalah. Maka 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mengawasi penyaluran dana 

BOS Kota Dumai serta apa yang menjadi hambatan dalam penyaluran dana BOS 

yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan Dinas 

Pedidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam mengawasi penyaluran dana BOS di 

Kota Dumai serta menganalisis hambatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota dumai dalam melakukan penyaluran Dana BOS 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian 

perbandingan bagi yang menggunakannya. 

b. Secara Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan penelitian mengenai 

permasalahan dan juga masukan bagi lembaga pendidikan dalam mengawasi 

penyaluran dana BOS 
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c. Bagi Penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

berfikir dalam melatih penulis dalam menerapkam teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan 

d. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

permasalahan yang terjadi dalam pengawasan penyaluran dana BOS di 

lembaga pendidikan 

1.5.Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

membagi kedalam VI Bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I       : Pendahuluan  

Dalam bab ini menuraikan tentang latarbelakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan 

BAB II      : Landasan Teori 

Pada bab ini menguraikan tinjauan mengenai arti mengawasi, pengertian 

dana BOS, dan tentang penyaluran dana BOS 
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BAB III    : Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, Subjek penelitian, metode penelitian data dan analisis 

data  

BAB IV    : Gambaran Umum Lokasi Penilitian 

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan diteliti, 

dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti kondisi geografis, 

gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi penelitian 

BAB V      : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan tentang 

pengawasan penyaluran dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan di Kota Dumai 

BAB VI    : Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran yang 

membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi untuk 

kedepannya 


