
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar yang

berlangsung da 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 pengeruh 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.

Pendidikan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup

sebuah masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai penjamin kehidupan

masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup

masyarakatnya semakin baik. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dan

Pemerintah Daerah menjamin teselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa

wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Untuk
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mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib

menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat

pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta satuan 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.

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 adalah 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 untuk selanjutnya bukan

hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja,namun juga

harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu,

kenaikan jumlah dana BOS sebai pilar utama mewujudkan pendidikan dasar tanpa

dipungut biaya.
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Unsur yang terlibat di dalam pengelolaan BOS adalah 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. Kesalahpamahaman oleh pengelola

dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program BOS.

Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana

BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dalam pengelolaan

dana BOS tersebut. 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 program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

(RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah.

Bagi pengelola tingkat sekolah, apalagi 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 akuntasi dan perpajakan

secara spesifik.Akhirnya sekolah harus menunjuk guru mata pelajaran ataupun

beberapa staff 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 public menjadi tidak terwujud.
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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

sebesarRp 5,7Milyar. Berdasarkan audit BPK untuk tahun 2007 dan semester I

2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan

dana BOS sebesar 28 Milyar ( Kompas,15/01/2011).

Dari segenap penyimpangan yang terjadi tidak semua berasal dari faktor

kesengajaan. Ada juga disebabkan dari kesalahpahaman terhadap petunjuk

pengunaan dana BOS. Kurang spesifiknya petunjuk yang  ada dalam panduan

penggunaan dana BOS menimbulkan berbedanya penerjemahan oleh pengelola

dana BOS. Hal ini menjadi permasalahan dan menimbulkan dugaan

penyelewenggan.

Penulis melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 01 VII Koto Talago

Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menerima dana BOS

pada Tahun 2005. Sekolah ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dengan luas

wilayah 3900 m2. Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati ini berakreditasi B

dengan status tanah wakaf.

Sebelum menerima dana BOS, sekolah memungut iuran wali murid

sebesar Rp 3.000. Adapun skala prioritas sekolah dalam mengelola dana BOS

antara lain :

1. Buku teks pelajaran pokok bagi setiap murid.

2. Guru honorer. Untuk saat ini jumlah guru honerer adalah 3 orang.
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3. Pemeliharaan sekolah. Pemeliharaan sekolah seperti pengecatan

dinding sekolah.

4. Ekstrakulikuler . Kegiatan ekstrakulikuler seperti Drum Band,

Pramuka, dan Pelatihan Polisi Keamanan Sekolah (PKS)

5. Biaya foto copy/ pengandaan lembaran ujian.

6. Pembelian alat-alat yang habis pakai dan yang lain-lainnya sesuai

dengan petunjuk teknis yang ada.

Apabila dana BOS masih tersisa, maka sekolah mengunakannya untuk

melengkapi alat peraga seperti : peta, biologi, dan alat-alat olah raga. Untuk lebih

jelasnya besaran dana yang diterima  Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati,

penulis menguraikannya ke dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SDN 01 Tanjung

Jati Tahun 2012-2013

Hari/ tanggal Tahun Triwulan Ke
Jumlah yang
diterima(Rp)

Selasa/10-01-2012

2012

I 22.040.000

Kamis/05-04-2012 II 22.040.000

Jum’at/13-07-2012 III 22.040.000

Selasa/09-10-2012 IV 23.490.000

Selasa/14-01-2013

2013

I 22.765.000

Selasa/30-04-2013 II 22.765.000

Rabu/20-08-2013 III 22.765.000

Selasa/22-10-2013 IV 14.935.000

TOTAL 182.840.000

Sumber : Buku Tabungan Sekolah dan Buku Arsip Penerimaan Dana
BOS SDN 01 Tanjung Jati
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Dari tabel diatas, dengan besaran dana yang diterima sekolah penulis

menganggap bahwa dengan dana sebesar itu sekolah mampu menyelenggarakan

pendidikan tanpa memungut biaya sesuai dengan tujuan dana BOS tersebut.

Sedangkan pengeluaran dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) di

Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago penulis uraian kedalam

tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 01 Tanjung

Jati Tahun 2012-2013

Hari/tanggal Tahun Triwulan Ke
Jumlah di

Keluarkan (Rp)
Saldo

Sabtu/31 Maret

2012

I 22.039.095 90 5

Rabu/30 Juni II 22.020.392 20.513

Jum’at/30
September

III 21.869.010 191.503

Senin/31 Desember IV 23.681.503 -

Sabtu/30 Maret

2013

I 22.473.665 291.335

Sabtu/29 Juni II 12.401.950 10.654.385

Senin/30 September III 33.378.004 41.381

Selasa/31 Desember IV 14.976.334 47

TOTAL 172.839.953 47

Sumber : Data Olahan 2014

Akan tetapi, selama pengamatan penulis yang kemudian melakukan

wawancara langsung dengan beberapa wali murid, penulis mendapatkan informasi

bahwa sekolah melakukan pungutan yang disebut dengan uang komite sebesar Rp

100.000/tahun/wali murid. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk

meneliti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
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01 Tanjung Jati Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota karena penulis

menduga pungutan tersebut bertentangan dengan Perauran Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang larangan sekolah memungut

biaya pendidikan.

Oleh karena itu penulis memilih judul “ ANALISIS PENGELOLAAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR

NEGERI 01 TANJUNG JATI VII KOTO TALAGO KECAMATAN

GUGUK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA “

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di

Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago Kecamatan

Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam mengelola

Dana Bantuan Operasional Sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 01 Tanjung Jati VII Koto Talago

Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota .

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi sekolah

dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan cakrawala keilmuan bagi penulis

tentang bagaimana teori yang selama ini didapat dari bangku

kuliah dapat diterapkan dikehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah bahan bacaan serta memberikan masukan sosial

politik yang berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS).

1.5 Sistematika Penulisan

I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika

penelitian.

II TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka berisi defenisi. Konsep, teori-teori, referensi yang

bersumber dari : buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan

masalah yang diteliti dan kajian-kajian terdahulu, pandangan islam

terhadap masalah penelitian, kerangka pemikiran/konsep

operasional/defenisi konsep/variabel penelitian/hipotesis ( sesuai dengan

masalah penelitian.
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III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis sumber data

, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis.

IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian berisikan sejarah penelitian, aktivitas

objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian

V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisikan hasil olahan data dari tujuan

penelitian.

VI PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dan saran/rekomendasi.


