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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tugas utama dari pemerintah untuk membantu meningkatkan pendidikan 

bagi masyarakat, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk 

mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan 

dan kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

Bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar 

kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum dapat menjangkau layanan 

pendidikan yang lebih baik.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 

sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah menjamin terselengaranya 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. 

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan suatu organisasi 

pemerintahan yang bergerak di bidang Pelaksanaan kebijakan pembinaan 

pendidikan dan pengajaran tingkat dasar, menengah, kejuruan, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan formal dan non formal, kepemudaan dan olahraga, 

pendidikan merupakan hal sangat penting dan strategis dalam pembangunan 

nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu Negara. 
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Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas 

hidupdan derajat kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karna itu setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan akses 

pendidikan, dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, disamping itu 

memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik, peningkatan akses dan 

mutu pendidikan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah sebagai 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat membangun dan 

memajukan bangsa dan Negara agar tercapai masyarakat yang berilmu, cerdas dan 

berkerakter. Pendidikan merupan investasi besar dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat 

diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) SD SMP. Pada tahun 2005 APK SD 

telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun2009 telah mencapai 98,11%, 

sehingga program wajib 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target 

deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. 

Pemerintah telah mengeluarkan program Bantuan Operasional sekolah 

yang disingkat dengan (BOS) yang bertujuan khusus untuk membebaskan 

pungutan meringankan beban masyarakat dan BOS harus memberi kepastian 

bahwa tidak ada peserta didik miskin yang putus sekolah karena alasan finansial 

seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis dan biaya lainnya. 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan 

Juli 2005, telah berperan secara signifikasi dalam percepatan pencapaian program 
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wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan 

perubahan tujuan , pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses 

menuju peningkatan kualitas. 

Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya 

satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sejak tahun 2012 penyaluran 

dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya 

ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran 

dana BOS ke sekolah berjalan lancar. 

Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen 

pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan 

pengelolaan dana BOS dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima 

dana bantuan, kas atau dana adalah urusan yang sangat penting dalam menunjang 

kegiatan belajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuit, paling 

mudah dipindahkan dana relative mudah terjadi resiko penyelewengan. Kas juga 

merupakan suatu alat pembayaran yang sah dan mempunyai tingkat mobilitas 

yang tinggi, sehingga paling sering dijadikan sasaran penyelewengan pencurian 

terhadap kas tersebut. 

Kriteria bagi sekolah penerima bantuan operasional sekolah adalah sebagai 

berikut: 

1. Semua sekolah SD/SMP yang sudah memiliki nomor nasional (NPSN) 

dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wajib 

menerima dan BOS. 
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2. Semua sekolah SD/SMP dilarang melakukan pungutan kepada orang 

tua/wali peserta didik. 

3. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 

4. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali 

peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang 

diperlukan sekolah dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu 

pemberiannya. 

5. Mentri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan 

oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan 

dan dinilai meresahkan masyarakat. 

Menurut peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan 

pendidikan , biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan 

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

telekomunikasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian , ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiaya dengan dana 

BOS.  

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SMP, baik negri maupun 

swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok 

Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam system Data pendidikan 

(Dapodik), dana BOS berasal dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara). BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta 

didik dengan ketentuan SD sebesar 800.000 per siswa dan SMP sebesar 1.000.000 
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persisiwa. Adapun sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Kampar sebanyak 

122 sekolah dan sedangkan seluruh sekolah di Kabupaten Kampar sebanyak 610 

sekolah maka dari itu peneliti hanya mengambil satu kecamatan saja yaitu 

Kecematan Bangkinang kota Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Dapat kita lihat pada tabel 1.1 jumlah dana BOS yang diterima setiap 

tahun pada tingkat SD dan SMP. 

Tabel 1.1  

Jumlah Dana BOS Untuk SD & SMP Tahun 2015-2016 

No SD 
Besar Dana 

2015 2016 

1 SDN 001 BANGKINANG Rp 145,000,000  Rp 133,800,000  

2 SDN 002 LANGGINI Rp 163,800,000  Rp 159,400,000  

3 SDN 003 BANGKINANG Rp 262,000,000  Rp 250,200,000  

4 SDN 004 BANGKINANG Rp 109,400,000  Rp 100,800,000  

5 SDN 005 LANGGINI Rp  400,800,000  Rp 396,000,000  

6 SDN 006 LANGGINI Rp 391,000,000  Rp 393,400,000  

7 SDN 007 BANGKINANG Rp 163,400,000  Rp 145,600,000  

8 SDN 008 LANGGINI Rp 147,200,000  Rp 150,400,000  

9 SDN 009 BANGKINAG Rp 166,400,000  Rp 154,800,000  

10 SDN 0010 LANGGINI Rp 107,000,000  Rp 106,800,000  

11 SDN 0011 LANGGINI Rp106,400,000  Rp 110,200,000  

12 SDN 0012 LANGGINI Rp 134,600,000  Rp 128,200,000  

13 SDN 0013 KUMANTAN Rp  63,600,000  Rp 60,800,000  

14 SDN 0014 KUMANTAN Rp123,600,000  Rp 118,000,000  

15 SDN 0016 BANGKINAG Rp 184,400,000 Rp 184,800,000  

16 SDN 0017 LANGGINI Rp 92,000,000 Rp 86,800,000  

17 SDN 0018 LANGGINI Rp 60,400,000 Rp 64,200,000  

18 SDN 020 RIDAN PERMAI Rp 257,000,000 Rp262,000,000  

19 SDN 021 BANGKINANG Rp 52,800,000 Rp 53,000,000  

20 SD IT INSAN CENDEKIA Rp 248,000,000 Rp 259,400,000  

21 SDM 019 BANGKINANG Rp 426,800,000 Rp 477,600,000  

22 SDIT AL BADR Rp 312,400,000 Rp 319,600,000  

23 SD IT LUKMANUL HAKIM Rp 74,800,000 Rp 92,800,000  

24 SD INSAN KAMIL Rp 12,200,000 Rp 55,200,000  

25 SMPN 1 BANGKINANG KOTA Rp 950,750,000  Rp 1,018,750,000  

26 SMPN 2 BANGKINANG KOTA Rp 55,000,000  Rp813,250,000  

27 SMPN UT Serambi Mekkah Bangkinang Rp 69,500,000  Rp 70,750,000  

28 SMP ISLAM TERPADU Rp 414,500,000  Rp 361,750,000  

29 SMPM BANGKINANG Rp 101,000,000  Rp 84,750,000  

Jumlah Rp 6.595.750.000 Rp 6.613.050.000 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Kampar Kecamatan 

Bangkinang 
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Berdasarkan tabel 1.1 jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah 

pertahunya berbeda-beda diterima mulai tahun 2015 hingga tahun 2016 jumlah 

dana BOS tidak selalu sama, dari 24 sekolah Dasar (SD) dan 5 sekolah menengah 

pertama Pada tahun 2015 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 

Kec.Bangkinang Kab.Kampar menyalurkan dana sebesar Rp. 6.595.750.000-, 

pada tahun 2015 dan pada tahun 2016  Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang menyalurkan dana sebesar 

Rp. 6.613.050.000-, dari sini bisa dilihat bahwa dana yang disalurkan dari tahun 

2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan untuk tingkat SD dan SMP. 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 161 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggng 

jawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2015 proses 

penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulan, yaitu periode Januari-Maret, 

April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember. Tapi pada kenyataannya ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur Dinas Pendidikan Kepemudaan 

dan Olahraga Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar mengalami 

keterlambatan dalam proses penyaluran kesekolah-sekolah di Kecamatan 

Bangkinang pada tahun 2015 hingga tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 1.2 

dibawah ini:  
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Tabel 1.2 

Penyaluran Dana Bos Per Periode pada Tahun 2015-2016  

Tingkat SD dan SMP 

 
Penyaluran – Tahun – Jumlah 

No  Penyaluran  2015 Jumlah Penyaluran  2016 Jumlah  

1 Triwulan 1 Jan-

maret 

Rp.1.496.250.000 Triwulan 1 Jan-april Rp. 1.659.900.000 

2 Triwulan 2 April-juli Rp.1.647.000.000 Triwulan 2 Juni-agus Rp. 1.651.950.000 

3 Triwulan 3 Sep-okto Rp.1.641.450.000 Triwulan 3 Agus-

okto 

Rp. 1.650.800.000 

4 Triwulan 4 Nov-Des Rp.1.657.200.000 Triwulan 4  Nov-des  Rp. 1.650.400.000 

Jumlah Rp. 6.441.900.000 Jumlah Rp. 6.613.050.000 

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar 

Kecamatan Bangkinang 

Dari tabel 1.2 terdapat bahwa kinerja aparatur Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga dalam menyalurkan dana BOS untuk tingkat SD dan 

SMP ada keterlambatan proses penyeluran dari waktu yang telah ditetapkan dalam 

petunjuk teknis penggunaan dan pertanggngjawaban keuangan dana bantuan 

operasional sekolah tahun anggaran 2015. Pada tabel 1.2 pada tahun 2015 

triwulan ada keterlambatan penyaluran dari waktu yang seharusya, dan pada tahun 

2016 juga terjadi ketelmbatan dalam penyaluran pada triwulan 1 dan triwulan 2 

hal ini dapat diukur bahwa kinerja aparatur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan 

Olahraga dalam menyalurkan dana BOS tidak berjalan baik karena masih terdapat 

keterlambatan, dan juga keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan 

operasional sekolah terjadi karna beberapa yang pertama yang mana masih ada 

pegawai yang tidak mentaati peraturan yang sudah di tetap kan di dinas seperti 

masuk kantor masih terlambat, yang kedua yang mana pemimpin kurang 

komunikasi dengan pegawai dalam menyalurkan dana bantuan operasional 

sekolah,  yang ketiga kurangnya fasilitas pegawai sehingga lamanya penyaluran 

dana bantuan operasional sekolah Maka dari permasalahan yang penulis dapat 
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dengan data yang ada. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang 

berjudul: “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Dalam Menyalurkan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di Kabupaten Kampar (studi kasus: Kecamatan Bangkinang 

Kota)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka akan di rumuskan 

permasalahan yang di tuangkan dalam bentuk pertanyaan : 

1. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Dalam Menyalurkan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kampar (studi kasus 

kecamatan Bangkinang kota) ? 

2. Apa saja Faktor-faktor Penghambat Kinerja Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Dalam Menyalurkan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kampar (studi kasus 

kecamatan Bangkinang kota)? 

 

1.3 Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Dalam Menyalurkan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kampar (studi kasus 

kecamatan Bangkinang kota) 
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2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penghambat Kinerja Dinas Pendidikan 

Kepemudaan dan Olahraga Dalam Menyalurkan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kampar (studi kasus 

kecamatan Bangkinang kota) 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian 

perbandingan bagi yang menggunankan. 

2. Secara Praktis. Penilitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi lembaga Pendidikan 

dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah.  

3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir dan melatih penulisan dalam menerapkan teori-teori 

yang diperoleh  

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

permasalahan Bantuan Operasional Sekolah di lembaga pendidikan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

membagi ke dalam VI bab. Dimana setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu sebagai 

berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, serta 

sistematika penulis. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini menguraikan tinjauan mengenai arti kinerja. Bentuk 

bantuan operasional sekolah, tentang tugas dalam menyalurkan, 

konsep operasional, variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang lokasi penilitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode penilitian data dan 

analisa data. 

BAB IV :  GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan diteliti 

dan tempat dimana akan dilakukan penilitian, seperti kodisi 

geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi lokasi 

penilitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan 

tentang penyaluran bantuan operasional sekolah bagi siswa sekolah 

kabupaten kampar. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran 

yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya. 


