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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Pengertian Pengawasan 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai, melalui 

pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah 

direncanakan secara efektif dan efisien bahkan melalui pengawasan tercipta suatu 

aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendekati sejauh 

mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang 

terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat 

kecocokan dn menentukan ketidakcocokkan yang muncul dalam konteks membangun 

manajemen pemerinth publik yang dicirikan Good Governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik). Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga 

fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini pengawasan 

menjadi sama pentingnya dengan penerapan Good Governance itu sendiri. 

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah nomor 79 tahun 

2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah 

daerah menyatakan bahwa : 
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“pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan” 

Selain dari undang-undang diatas, pengertian pengawasan dapat dilihat pula 

dari penjelasan beberapa ahli, seperti pengawasan menurut Halim Abdul dan Theresia  

Damayanti (2007 : 44) menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi 2 

(dua) yaitu : 

a. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung 

suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap 

bawahannya 

b. Pengawasan fungional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional 

APBD yang meliputi BPKP, ITWILPOP,ITWILKAB/KOTA 

Lebih lanjut Irfan Fahmi (2012:139) mendefinisikan Pengawasan adalah 

proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lbih lanjut.  

Pendapat lain yaitu Masry (2004:61) berpendapat bahwa pengawasan adalah 

proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang di 

lakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah 

ditentukan.Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi 

mencakup, dan melingkupi tujuan organisasi, hal tersebut akan mempengaruhi sikap, 
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cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang 

manajer. 

Menurut Handoko (2009:373), untuk menjadi efekitf, sistem pengawasan 

harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem 

seharusnya  : 

a. mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar 

b. tepat waktu 

c. dengan biaya yang efektif 

d. tepat-akurat 

e. dapat diterima oleh yang bersangkutan. 

 Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif pengawasan. 

karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai 

berikut :  

a. Akurat yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang 

tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi 

mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah 

yang sebenarnya tidak ada. 

b. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi 

secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 

c. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat 

obyektif serta lengkap. 
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d. Terpusat pada titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus 

memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-

penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan 

mengakibatkan kerusakan paling fatal. 

e. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih 

rendah, atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem 

tersebut. 

f. Realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau 

harmonis dengan kenyataan- kenyataan organisasi. 

g.  Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus 

terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari 

proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan 

operasi, dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia 

yang melakukannya. 

h. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan 

tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. 

i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus 

menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa 

yang seharusnya diambil. 

j. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu 

mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong  

perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. 
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2.2. Pengertian Keuangan Negara 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara  

dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-

daerah kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkanj 

efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

Pengertian keuangan Negara Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan 

Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, 

yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang 

fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala 

sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara 

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
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Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh 

subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang 

ada kaitannya dengan keuangan negara.  

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan 

pertanggunggjawaban. 

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan 

hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek 

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat 

bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas 

cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Keuangan negara dapat dibedakan yaitu pengertian keuangan negara dalam 

arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan 

negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat 

luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, 

moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian 

keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara 

subbidang pengelolaan fiskal saja. 
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2.2.1. Pengertian Pendidikan 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Selain undang-undang diatas, pengertian  pendidikan dapat dilihat pula dari 

penjelasan beberapa ahli, seperti pendidikan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003 : 

16) mendefinisikan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka 

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 

Lebih lanjut Prof. Dr. Dedi Supriadi (2001 : 13) menjelaskan bahwa 

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknya oleh keluarga dan masyarakat secara terpadu dengan berbagai institusi yang 

memang diadakan dengan sengaja untuk mengembangkan fungsi pendidikan 

2.2.2. Anggaran Pendidikan Negara 

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif yang sangat 

fundamental untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini 

melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi, dalam konteks pendanaan pendidikan 

maka melibatkan pimpinan satuan pendidikan itu sendiri yaitu kepala sekolah dan 

jajarannya. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau 

musyawarah antara pimpinan dengan bawahannya dalam menentukan besarnya 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
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alokasi biaya suatu penganggaran. Sebagai organisasi sektor public, maka 

penyusunan anggaran (pendanaan) pendidikan mempunyai fungsi lebih dari sekedar 

acuan pengalokasian dana, tetapi lebih daripada itu juga berfungsi sebagai bentuk 

akuntabilitas atas penggunaan dana public yang dikelolanya. Hasil akhir dari suatu 

musyawarah tentang rencana penganggaran tersebut merupakan suatu pernyataan 

tentang (rencana) pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber 

dana. 

Selain sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, penganggaran juga 

merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga 

menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. fungsi penganggaran 

adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan; 

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, sehingga dengan fungsi ini 

lembaga bisa mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Dimana semua 

kebijakan yang akan  dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana yang telah 

dianggarkan. 
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b. Pengendalian 

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, artinya dengan adanya 

perencanaan penganggaran maka lembaga dapat menghindari pengeluaran yang 

berlebihan atau adanya pengunaan anggaran yang tidak proporsional yaitu tidak tepat 

guna dan tidak semestinya, sehingga merugikan proses pendidikan itu sendiri. 

c.  Alat koordinasi dan komunikasi 

Selain kedua fungsi di atas, anggaran juga berfungsi sebagai alat koordinasi 

artinya dengan dokumen anggaran yang komperhensif maka setiap lembaga bisa 

mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit-unit 

(bagian) lainnya. 

d. Sebagai alat penilain kinerja 

Artinya anggaran bisa dijadikan sebagai barometer apakan suatu unit (bagian) 

telah bekerja sesuai dengan target atau tidak, hal ini dikarenakan dalam penyusunan 

perencanaan program kerja telah disesuaikan antara program yang dirancang dengan 

dana yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program tersebut 

bisa diukur dari pemanfaatan dana. 

e. Sebagai alat motivasi 

Fungsi motivasi ini akan berfungsi jika anggaran memenuhi sifat menantang 

tapi masih realistis (mungkin) untuk dipenuhi. Artinya suatu anggaran itu hendaknya 

jangan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dipenuhi, akan tetapi juga jangan terlalu 

rendah sehingga menjadi tidak menantang. 
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         Dengan berbagai fungsi yang telah dijelaskan di atas jelaslah kiranya betapa 

pentingnya perencanaan anggaran (penganggaran) dalam jalannya proses manajemen 

pendanaan pendidikan, sehingga tanpa perencanaan anggaran yang matang bisa 

dikatakan sulit untuk mengharapkan pengelolaan keuangan pendidikan berjalan 

secara efektif dan efesien, sehingga akan berdampak pada terkendalanya pencapaian 

tujuan pendidikan itu sendiri secara keseluruhan. 

2.3. Program Bantuan Pendidikan 

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 

diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang 

lebih berkualitas melaui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang 

selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah 

wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 

pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). 

Salah satu program yang dilkukan pemerintah dalam menunjang mewujudkan 

pelaksanaaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut adalah dengan 

memberikan bantuan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan 

pemerintah untuk mendukung program yang pemdidikan yang berkualitas. 
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Program BOS oleh pemerintah ditunjukan untuk meningkatkan fasilitas 

pendidikan. Misalnya, pembangunan gedung sekolah dan beberapa sarana penunjang 

lainnya. Fasilitas pendidikan, diakui atau tidak adalah merupakan sarana penting 

untuk menunjang kualitas pendidikan. Sarana infrastruktur pendidikan yang baik 

akan memudahkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman orang atas suatu bidang 

pembelajaran. Memang sangat riskan, menginginkan proses belajar-mengajar berjalan 

dengan baik namun tidak ditunjang oleh sarana infrastruktur yang baik pula. 

2.4. Pengertian Dana BOS 

Program dana BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi 

dana subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan 

biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan siswa lain. Dengan 

BOS siswa diharapkan dapat memperoleh pendidikan yang bermutu sampai 9 

(Sembilan) tahun. Sasaran program ini adalah seluruh siswa SD dan SMP baik negeri 

maupun Swasta diseluruh provinsi Indonesia. 

Menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan 

pendidikan, biaya personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan 

habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharan saran dan prasarana , uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan 

lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayan investasi dan personalia 

yang diperoleh dibiayai oleh dana BOS. 
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Lain halnya dengan peraturan Mendiknas nomor 69 tahun 2009 BOS adalah 

program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program 

wajib belajar. 

2.4.1.  Fungsi Dana BOS 

Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOS antara 

lain adalah : 

a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, meliputi 

biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penerimaan siswa 

baru 

b. Pembelian buku referensi sebagai koleksi diperpustakaan 

c. Pembelian buku pelajaran sebagai koleksi buku perpustakaan 

d. Pembiayaan kegiatan remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, 

karya ilmiah remaja, palang merah, pramuka, dan sejenisnya 

e. Pembiayaan ulang harian, umum, dan ujian sekolah 

f. Pembelian barang habis pakai seperti buku tulis, kapur, spidol, kertas, bahan 

pratikum, dan lain-lain 

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa yaitu listrik, air, telpon, termasuk untuk 

pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah 



27 
 

h. Pembiyaan peralatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan, pintu dan jendela, perbaikan sanitasi dan lain-lain 

i. Biaya untuk membayar tenaga guru honorer 

j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS 

k. Pemberian biaya teranspratasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah 

trsportasi sekolah 

l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat kantor, penggadaan, surat 

menyurat, insentif bagi bendahara dan lain-lain 

m. Pembelian deskop untuk kegiatan pembelajaran disekolah 

n. Jika dana BOS telah digunakan untuk semua kegiatan diatas dan masih tersisa 

maka sisa dana BOS tersebut digunakan untuk membeli alat peraga, media 

pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah 

2.4.2.  Tujuan Dana BOS 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 

terhadap pembiayaan pendidikan. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeridan 

SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah 

b. Membebsakan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta 

c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta 
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2.4.3.  Sasaran Dana BOS 

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, 

SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di 

seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok 

Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, 

juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah 

dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya yaitu 

SD/SDLB sebesar RP. 800.000,-/Peserta didik pertahun. 

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix 

cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung padajumlah peserta didik, maka 

pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta 

didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan 

memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta 

didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP. 

Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 (enam puluh) peserta 

didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

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

pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus 

yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
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b. Satap, SLB, SDLB dan SMPLB 

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

dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya 

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

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

peserta didik. 

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang 

baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria sebagai berikut: 

a. sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal 

b.  sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun 

c. sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak 

berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat 

alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung peserta 

didik 

d. sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan 

tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut 

e. sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.  
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Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian 

perlakuan khusus ini mengikuti langkah –langkah sebgai berikut: 

a. tim manajemen BOS kabupaten/kota memverfikasi sekolah yang akan 

mendapatkan kebijakan khusus tersebut 

b. Tim manajemen BOS kabupaten/kota merekomendasikn sekolah kecil 

penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada tim manajemen BOS 

provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah peserta didik berdasarkan 

DAPODIKDASMEN 

c. Tim manajemen BOS provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil 

berdasarkan surat rekomendasi dari tim manajemen BOS kabupaten/kota 

apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan 

2.5. Mekanisme Penyaluran Dana BOS 

Dana BOS disalurkan dari rekening kas umum Negara (RKUN) ke rekening 

kas umum daerah (RKUD) secara  triwulan (Tiga Bulan) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Triwulan I (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga 

dibulan januari 

b. Triwulan II (April-Juni) dilakukan paling lambat pada 7 (Tujuh) hari kerja 

pada awal bulan april 
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c. Triwulan III (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja 

pada bulan juli 

d. Triwulan IV ( Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari 

kerja pada awal bulan oktober 

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (Wilayah 

terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (Semesteran) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Semester I (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di 

januari 

b. Semester II (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja 

pada awal bulan juli 

Selanjutnya bendahara umum daerah (BUD) harus menyerahkan/menyalurkan 

dana BOS kesekolah paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah dana diterima di 

RKUD. 

Beberapa  ketentuan tambahan terkait dengn masalah penyaluran dana BOS 

yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut : 

a. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu kesekolah lain 

setelah pencairan dana triwulan sedang berjalan. Maka dana BOS peserta 

didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah yang 

ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru diberlakukan 

untuk pencairan triwulan berikutnya 
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b. Jika terjadi kelebihan salur dilakukan BUD kesekolah akibat kesalahan data 

pada triwulan I (satu) s/d triwulan III (tiga) maka sekolah harus melakukan 

revisi data pada DEPODIKMEN agar sesuai dengan jumlah peserta didik 

yang disekolah. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam DAPODIKMEN, tim 

manajemen BOS provinsi melakukan pengurangan dana BOS disekolah 

tersebut pada periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak 

tercatat dalam dokumen harus dikembalikan oleh sekolah ke RKUD 

c. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV (empat) maka sekolah harus 

mengembalikan dana tersebut ke RKUD 

d. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD kesekolah, maka 

sekolah harus melakukan revisi data pada DAPODIKMEN agar sesuai dengan 

jumlah peserta didik rill di sekolah, sehingga tim manajemen BOS provinsi 

dapat menghitung kekurangan salur tersebut. Apabila dana BUD masih 

mencukupi kekurangan salur tersebut maka bisa langsung diselesaikan. 

Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka tim manajemen BOS provinsi 

mengajukan laporan kekurangan kepada tim manajemen BOS pusat melalui 

laporan BOS-K9 untuk disampaikan ke kemenkeu sebagai dasar pencairan 

dana cadangan 

e. Bila mana terdapat sisa dana disekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana 

tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah 

sesuai dengan program sekolah 
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f. Penyaluran dana BOS kesekolah (termasuk penyaluran dan cadangan untuk 

mencakupi kekurangan salur disekolah) tidak boleh melewati tahun anggaran 

berjalan 

Pengalokasian/ pencairan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Tim manajemen pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui 

tim manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap 

provinsi 

b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manejemen BOS pusat 

membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA 

provinsi  

c. Tim manejemen BOS provinsi dan tim manejemen BOS kabupaten/kota 

melalui verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai sebagai dasar 

dalam menetapkan alokasi ditiap sekolah 

d. Tim manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang tersedia 

menerima BOS melalui surat keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang 

menerima BOS ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota 

dan dewan pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampirkan daftar nama 

sekolah dan besar dana bantuan yang bersedia menerima BOS harus 

menandatangai surat perjanjian pemberian bantuan 
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e. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirim SK alokasi BOS dengan 

melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen BOS provinsi, tembusan ke 

bank/pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS 

2.6. Hambatan-Hambatan Penyaluran Dana BOS 

 Terdapat 2 faktor penghambat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai 

dalam melakukan pengawasan Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar 

di Kota Dumai yaitu : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang menjadi faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota 

Dumai dalam Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah  yaitu kurangnya 

pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan 

kota dumai untuk membahas terkait dengan dana BOS itu sendiri, faktor lain 

juga yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan dinas pendidikan dan 

kebudayaan kota dumai kepada sekolah-sekolah dalam hal pendataan 

sehingga akan terjadi keterlambatan . faktor lainnya yaitu dinas pendidikan 

dan kebudayaan kota dumai belum mempunyai sumber daya manusia yang 

cukup dalam melakukan pengawasan, dan tidak sebanding dengan jumlah 

sekolah yang berada dikota dumai yaitu 101 Sekolah. 
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b. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi faktor 

penghambat Dinas Pendidikan Kota Dumai dalam Pengawasan Bantuan Operasional 

Sekolah  yaitu Sekolah tidak memiliki tenaga khusus dibidang administrasi untuk 

menangai program BOS.  Adminitrasi penyaluran dana Bos di lakukan oleh kepala 

sekolah atau guru yang ditunjuk, sehingga kepala sekolah dan guru tidak dapat fokus 

pada tugas masing-masing. Administrasi BOS sangatlah banyak dan rumit belum lagi 

pelaporannya, karena itu, harusnya ada bagian administrasi yang ditugaskan untuk 

mengelola program BOS. Sehingga dengan tidak adanya tenaga khusus di bidang 

pengadministrasian sekolah maka akan mengakibatkan data siswa yang akan di 

serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam hal 

pendataan siswa calon penerima  Dana BOS akan mengalami keterlambatan dari 

jadwal yang telah di tentukan  

2.7. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis juga akan menjelaskan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis akan teliti serta dapat digunakan 

untuk bahan kajian bagi penulis. Ada beberapa penelitian berkaitan, yaitu : 

a. Skripsi dari Hasni (administrasi negara, 2015) dengan judul skripsi Peran 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyaluran beasiswa miskin bagi 

siswa sekolah di kabupaten Kampar dengan hasil penelitian yaitu peranan 

dinas pendidikan dan kebudayaan dalam penyaluran beasiswa miskin bagi 

siswa sekolah di kabupaten kampar kurang terlaksana dengan baik, hal ini 
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dapat dilihat dari presentase rata-rata kuantitatif yang berjumlah 55,43% 

dengan alasan responden belum maksimalnya berkoordinasi dengan satuan 

pendidikan di sekolah, melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan 

sekolah penerima bantuan miskin, merencananakan dan melaksanakan 

monitoring dan evaluasi kesekolah-sekolah penerima bantuan. 

Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu peran dari dinas 

pendidikan yang ia teliti lebih terfokus kepada penyaluran beasiswa miskin 

yang berada di kabupaten Kampar, sementara penulis lebih terfokus kepada 

peran dinas pendidikan dalam penyaluran Dana BOS dikota Dumai 

b. Skripsi dari Roni Suwendra (Administrasi Negara,2014) dengan judul skripsi 

Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar 

Negeri 01 Tanhung Jati VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima 

Puluh Kota dengan hasil penelitian yaitu Pengelolaan dana BOS di SDN 01 

Tanjung Jati VII Talago dikatagorikan cukup baik, sedangkan kendala-

kenadala yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS ialah sekolah 

kekurangan tenaga ahli dalam mengelola dana BOS dan keterlambatan 

pencairan dana BOS dari pusat. 

Penelitian dari Roni Suwendra ini hampir sama dengan apa yang penulis teliti, 

tetapi penelitian ini lebih cenderung kepada pengololaan dari Dana BOS itu 

sendiri,dan penulis lebih kepada peran dinas pendidikan dalam melakukan 

penyaluran dana BOS tersebut 
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c. Skripsi dari Zikarman (Administrasi Negara,2013) dengan judul skripsi 

Analisis Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru (Studi Kasus SMP Negeri 

Kecamatan Tampan), dengan hasil penelitian Implementasi  Kebijakan Dana 

BOS SMP Negeri Kota Pekanbaru (Studi Kasus SMP Negeri Kecamatan 

Tampan) sudah berjaln dengan baik, namun dengan presentase 81,77% 

walaupun dalam tinjauan dilapangan dana BOS dalam prakteknya masih 

terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam 

pelaksanaanya, penggunaan dan pengelolaan dana BOS oleh sekolah. 

Pada penelitian ini penulis lebih terpusat kepada kebijakan dari pada dana bos 

itu sendiri. Dan seperti apa pengimplementasian kebijakan tersebut kepada 

salah satu sekolah di kecamatan tampan kota pekanbaru. Dan berbeda dengan 

penulis yang meneliti lebih kepada peran dari dinas pendidikannya, bukan 

kepada kebijakan yang di buat.  

2.8.  Pandangan Islam Tentang Pendidikan 

Proses pendidikan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah dan 

berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia di permukaan bumi, 

sementara ini Allah telah menurunkan petunjuk-petunjuk guna menjaga dan 

mengarahkan budaya tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan dan 

manusia itu sendiri. 
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Pendidikan islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan 

membimbing, mengarah anak atau peserta didik agar dapat meyakini, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam . karena itu, pendidikan islam 

merupakan pendidikan yang ideal, pendidikan yang menyelaraskan antara 

pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan 

masyarakat, serta kebahagiaan dunia akhirat. 

Islam adalah agama yang sangat mementingkan dan menggalakkan umatnya 

untuk menuntut ilmu. Bahkan al-quran telah memainkan peranan yang cukup penting 

dalam pembinaan umat islam untuk terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki 

suatu permasalahan. Permasalahan ini dibuktikan didalam wahyu yang pertama 

diturunkan kepada Rasullalh SAW yang firman Allah yaitu kedalam surat Al-Alaq 

ayat 1-5 : 

Artinya : 

1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan  

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah 

4. Yang mengajar manusia dengan pena 



39 
 

5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya 

Ayat ini memberikan isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang 

pendidikan. Perkataan iqra’ (bacalah) yang disebutkan oleh malikat Jibril berulang 

kali kepada Rasullulah SAW menegaskan supaya manusia belajar, mengkaji dan 

mencari ilmu. 

Menurut Ki Hajar Dewantara ada “Tri Pusat Pendidikan” yaitu pelaksana 

pendidikan pelaksanaan pendidikan yang terbagi menjadi 3 jalur yakni : 

a. Jalur pendidikan dalam lingkungan keluarga, disebut juga jalur informal. 

Didalam lingkungan inilah dasar pertama seorang anak dipelihara dan di didik 

serta menerima nilai-nilai ditanamkan kepadanya 

b. Pendidikan dalam lingkungan sekolah, juga disebut jalur formal. Dalam 

lingkungan ini mereka berkumpul dengan umur yang hampir sama dengan 

taraf pengetahuan yang kurang lebih sederajat dan secara sekaligus menerima  

pelajaran yang sama  

c. Pendidikan dalam lingkungan masayarakat, disebut juga jalur non formal. 

Dalam lingkungan ini, mereka mendapatkan berbagai pendidikan yang berasal 

dari berbagai pihak seperti tokoh-tokoh masyarakat dan termasuk yang berasal 

dari realita sekitarnya secara berkesinambungan 
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Sebagaimana yang kita ketahui bersama, islam sangat menekankan umatnya 

untuk belajar dan tahu (bependidikan). Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya 

seruan untuk belajar yang dapat dilihat dalam al-quran, hadist, dan ibadah-ibadah 

umat terdahulu. Salah satu ayat al-quran yaitu surat At-Taubah ayat 122 : 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya (kemedan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat 

menjaga dirinya” 

Bagaimana tidak perlu diragukan lagi bagaimana islam begitu menganggap 

pentingnya terhadap ilmu pengetahuan. Dalam islam, kedudukan bagi orang yang 

berpendidikan terutama pendidikan sangat dimuliakan. 
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2.9.  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengawasi 

Penyaluran Dana 

BOS 

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008  

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Dumai 

Pertemuan 

Berkala 
Monitoring Rapat Rutin 
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2.10.  Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna 

penyempurnaan lebih lanjut. 

b. Keuangan negara dapat dibedakan yaitu pengertian keuangan negara dalam 

arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian 

keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang 

cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan 

kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya 

mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. 

c. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

d. Dana BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana 

subsidi BBM dibidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk 

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan 

meringankan siswa lai 

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/
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2.11. Konsep Operasional 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Peran Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota 

Dumai Dalam 

Mengawasi Penyaluran 

Dana BOS di Kota 

Dumai 

1. Monitoring Melakakukan pemantauan, 

pembinaan, dan 

penyelesaian masalah 

terhadap pelaksanaan 

program BOS 

  2. Rapat Rutin Melakukan Pertemuan 

secara rutin dalam 

mengulas kesalahan 

ataupun kekurangan baik 

dalam pendataan, 

penyaluran, maupun 

penggunaan dana BOS 

kepada sekolah 

  3. Pertemuan 

berkala Pejabat 

Tertentu 

Pertemuan berkala yang 

melibatkan Kepala Sekolah 

dan pejabat Dinas 

Pendidikan  guna 

melakukan evaluasi dan 

membahas kendala-kendala 

yang terjadi dalam 

pelaksanaan penyaluran 

dana BOS 

(Sumber : Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Dumai Tahun 2008) 

 

 

 

 


