
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya

manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan,

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan diyakini mampu

menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari

pengetahuan dan keterampilan baru sehingga menjadi lebih produktif.

Pendidikan juga dipercaya sebagai wahana perluasan akses dan mobilitas

sosial dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal.

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang

berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala

situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan

pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah

sebagai lembaga formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan

sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar

mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Pada era globalisasi dewasa ini, kemajuan suatu bangsa ditentukan

oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung

pada kualitas pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan

masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis.
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Tujuan pendidikan secara umum adalah individu yang berkarakter atau

bermoral, yaitu individu yang memiliki kebebasan, kesempurnaan, kemauan

baik, kebenaran dan kesamaan.

Sebuah Negara bisa maju, jika penduduknya memiliki kesadaran akan

arti pentingnya pendidikan, termasuk negara Indonesia. Karena dengan

pendidikan akan tercipta manusia-manusia unggul yang akan mampu

membangun bangsa dan negaranya. Hal ini juga disadari oleh para pendiri

bangsa ini, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah

satu tujuan bangsa Indonesia adalah “mencerdasakan kehidupan bangsa”.

Selanjutnya dalam pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi dinyatakan ”(1) setiap

warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara

wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Amandemen UUD 1945, pasal 31 berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

Undang-Undang

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.
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5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang 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 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,

pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dari amanat undang-undang tersebut pemerintah dan pemerintah

daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada

tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang

sederajat.

Tujuan pendidikan secara umum adalah individu yang berkarakter atau

bermoral, yaitu individu yang memiliki kebebasan, kesempurnaan, kemauan

baik, kebenaran dan kesamaan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional

menurut Tap.MPR No. 11/MPR/1993 adalah meningkatkan kualitas manusia

indonesia yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif,

terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, bertanggung jawab dan

produktif, serta sehat jasmani dan rohani.
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Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyelenggarakan

pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi

kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal untuk

mempercepat pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Akan tetapi

mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan,

dan orientasi-orientasi program BOS tersebut. Program BOS selanjutnya

bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja,

namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar.

Unsur terlibat dalam pengelolaan BOS dalah Tim Manajemen BOS

Pusat,Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

dan Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan BOS ini

diharapkan dapat memahami ketentuan-ketentuan teknis yang harus dijalankan

dalam rangka penyelenggaraan program BOS.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu :

1. Peraturan presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN)

2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana

BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan

dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.
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Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana

BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dalam

pengelolaan dana BOS. Menurut ketentuan, dana BOS dikelola oleh kepala

sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara

BOS. Sekolah boleh menggunakan dana BOS tersebut untuk beberapa jenis

pengeluaran sesuai juklak dan juknis program dan berdasarkan Rencana

Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). yang disusun oleh sekolah

dan komite sekolah.

Bagi pengelola tingkat sekolah, apa lagi sekolah di daerah,

kompleksitas pengelolaan dana BOS menjadi masalah serius. Misalnya SD

yang tidak memiliki tenaga administrasi, sehingga BOS dikelola oleh guru

mata pelajaran tertentu. Guru di SD rata-rata tidak memiliki pengetahuan

tentang akuntansi dan  perpajakan secara spesifik. Akhirnya sekolah harus

menunjuk guru mata pelajaran ataupun beberapa staf yang tidak kompeten

untuk mengelola dana BOS. Hal ini menjadi sangat serius karena dana yang

dikelola sangat besar dan menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam

jangka panjangnya, Program BOS mengenai tata kelola, akuntabilitas, dan

pencitraan publik menjadi tidak terwujud.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap dana BOS

memberikan bukti bahwa kurang baiknya pengelolaan dana BOS. Menurut

pemeriksaan BPK terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS di DKI

Jakarta pada Tahun 2007-2009 telah terjadi penyimpangan pengelolaan dana

BOS sebesar Rp.5,7 Miliyar. Berdasarkan audit BPK  untuk tahun 2007 dan

semester 1 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 Provinsi, ditemukan nilai

penyimpangan dana BOS sebesar 28 Milyar (Kompas,15/01/2011).
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Dari 12 Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten

Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten penerima bantuan program dana

BOS. Yang menjadi pemilihan lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan

Pangkalan Kuras.

Menurut pemeriksaan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, terdapat

di SDN 027 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

yang disampaikan kepada salah satu orang tua wali murid kondisi

perlengkapan belajar di sekolah tersebut banyak yang rusak dan tidak layak

digunakan, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS sebesar 288.000.000

(GoNews Group, 25/10/2016).

Dari segenap penyimpangan yang terjadi tidak semua berasal dari

faktor kesengajaan. Ada juga disebabkan dari kesalahpahaman terhadap

petunjuk penggunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang ada dalam

panduan penggunaan dana BOS menimbulkan berbedanya penerjemahan oleh

pengelolaan dana BOS.

Kecamatan Pangkalan Kuras secara geografis merupakan daerah yang

cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten. Dengan keadaan yang demikian

tidak mengurangi dari pada kinerja bagi sekolah yang ada di Kecamatan

Pangkalan Kuras khususnya di SDN 018.

SDN 018 merupakan salah satu sekolah dasar yang terdapat di

Kecamatan Pangkalan Kuras dengan melaksanakan penggunaan dana BOS

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis)

dan bahkan  mendapat prestasi menjadi salah satu sekolah dasar tata kelola

terbaik dalam hal penggunaan dana BOS.



7

Prestasi terbaik yang di raih SDN 018 ini tentu tidak terlepas dari

pengelolaan yang baik, Sekolah mengelola dana BOS secara profesional, dana

BOS diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan

melibatkan dewan guru dan komite sekolah serta mengajak orang tua wali

murid untuk ikut mengawasi jalannya penggunaan dana BOS yang diberikan

oleh pemerintah. Sehingga banyak prestasi-prestasi terbaik yang diraih oleh

sekolah ini diantaranya adalah meraih juara 2 (dua) dalam lomba tata kelola

dana BOS tingkat SD Seprovinsi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2016  dan

kemudian mendapatkan peringkat 7 (Tujuh) lomba tata kelola dana BOS

tingkat nasional yang di terima pada tanggal 1 September 2016 dari 34

provinsi dengan 50 nominasi sekolah. (red.https://www.riau.go.id/).

Sekolah ini diantaranya meraih kejuaraan dalam beberapa lomba,

untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Prestasi Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS

No
Prestasi Sekolah dalam
Pengelolaan Dana BOS Peringkat

Tgl/Tahun
Penerimaan Ket

1 Tata Kelola Dana BOS Tingkat
Kab/Kota di Pekanbaru

2 31/05/2016 TA
2015/2016

2 Tata kelola Dana BOS Tingkat
Nasional di Jakarta

7 01/09/2016 TA
2015/2016

Sumber : SDN 018 Sorek Satu

Walaupun banyak penyimpangan yg terjadi di Kabupaten Pelalawan

dalam pengelolaan dana BOS dan dengan keadaan yang cukup jauh dari pusat

ibu kota Kabupaten tidak mempengaruhi kinerja dari SDN 018 ini dalam

pengelolaan dana yang dialokasikan oleh pemerintah yaitu dana BOS untuk

lebih baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.
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Selama pengamatan penulis yang kemudian melakukan wawancara

langsung dengan beberapa dewan guru, penulis mendapat informasi bahwa

dalam pengelolaannya sudah tergolong baik, bahkan menjadi sekolah

percontohan dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini dapat menjadi panutan

untuk sekolah-sekolah yang lain dalam pengelolaan dana BOS agar tepat guna

dan tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti ini penting dilakukan untuk

lebih mendalami apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

pengelolaan dana BOS di SDN 018 Sorek Satu sehingga menjadi tata kelola

terbaik dan menjadi sekolah percontohan, agar sekolah lain yang masih belum

melaksanakan program BOS dengan baik dapat melihat bahwa penggunaan

yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi dapat menaikkan mutu

pendidikan disuatu sekolah dan dengan pengelolaan yang baik pastinya tujuan

dari program pemerintah tersebut dapat terealisasi sesuai dengan tujuan yang

ingin dicapai oleh pemerintah.

Oleh karena itu penulis memilih judul : “ Analisis Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) di SDN 018 Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan .“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Faktor-Faktor apa saja yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan

Dana BOS di SDN 018 Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras

Kabupaten Pelalawan Sehingga Menjadi Sekolah Percontohan?”
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal yang penting di dalam menentukan arah suatu

tindakan. Dari fokus penelitian yang ditetapkan. penelitian ini bertujuan untuk:

”Untuk Mengetahui Faktor-Faktor apa yang Mempengaruhi

Keberhasilan Pengelolaan Dana BOS di SDN 018 Sorek Satu Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan

tambahan referensi untuk melakukan pembahasan dan penelitian lebih lanjut

mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Dana

BOS di Lingkungan Sekolah. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sudut

aplikatif dalam konteks:

1.4.1 Teoritis

1. Dapat menunjang terhadap pengembangan teori dan mempertajam kajian

administrasi, kebijakan publik, pengelolaan, terutama mengenai petunjuk

teknis dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS, dan juga

sebagai penguatan teori-teori adminsitrasi dalam implementasi kebijakan..

2. Bagi Sekolah dapat lebih mempertahankan tata kelola pengelolaan dana

BOS yang baik yang telah dilaksanakan dan terus memperbaiki diri

menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan dana BOS.
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1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan

masukan dalam upaya peningkatan pengelolaan dana BOS, khususnya di SDN

018 Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sehingga

bermanfaat bagi:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai tindak lanjut dari

temuan-temuan peneliti dari kendala yang dihadapi dalam mekanisme

pengelolaan dana BOS sehingga dapat memberikan apresiasi bagi SDN

018 yang dalam Pengelolaan Dana BOSnya menjadi percontohan.

2. SDN 018 Sorek satu yang mendapat prestasi dalam tata kelola dana BOS

dapat membantu Dinas Pendidikan untuk menunjukkan Tata Kelola

pengelolaan Dana BOS yang telah sesuai dengan Juklak dan Juknis.

3. Bagi Sekolah lain dapat menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan

Dana BOS yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

4. Peneliti-peneliti lain yang berkeinginan mengadakan penelitian lanjutan

khususnya yang bekenaan dengan pengelolaan dana BOS.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam VI (Enam) bab, dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisi tinjauan tentang kebijakan publik, pengertian publik,

pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan,
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teori faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, implementasi

kebijakan model edward III, pengertian dana bantuan operasional

sekolah (BOS), tujuan BOS, sasaran program dan besar bantuan,

sekolah penerima BOS, penggunaan dana BOS, larangan

penggunaan dana BOS,

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan

sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan

analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Membahas tentang profil kecamatan Pangkalan Kuras, profil tempat

penelitian, dimulai dari sejarah tempat penelitian, visi dan misi,

gambaran dan keadaan tempat penelitian, struktur organisasi,

susunan tim Manajemen BOS dan program yang dilaksanakan di

tempat penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian dan hasil

penelitian.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun

bagi objek penelitian


