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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
 

A.  Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang 

pesat menuntut setiap negara untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan 

berkompetensi. SDM yang memiliki kompetensi, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta mampu menghasilkan produk unggul akan sangat 

dibutuhkan dan akan menjadi andalan pada era pasar bebas ini.  

Karenanya upaya penyiapan SDM dalam berbagai tingkatan yang sesuai 

kebutuhan harus segera dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana 

dengan baik tidak hanya dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

tetapi juga sikap mental yang baik oleh karena itu, setiap negara selalu berusaha 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.  

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya karena dengan 

pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya target 

pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal 

itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. 

Pendidikan sebagai pranata utama dalam membangun SDM tingkat tinggi 

harus secara jelas berperan membentuk peserta didiknya menjadi asset bangsa 

yaitu sebagai SDM yang memiliki keahlian profesional, produktif dan mandiri 
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sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta kecenderungan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di masa yang akan datang disamping itu 

diperlukan inovasi dan pendekatan kreatif atas penggunaan metode 

pembelajaran yang efisien dan efektif. 

Dalam dunia pendidikan, biaya sangat menentukan keberhasilan pe- 

nyelenggaraan suatu sekolah. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat 

mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, 

proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan secara efektif. Biaya (cost) 

dalam pengertian ini menurut Supriyadi (2003:3) memiliki cakupan yang luas, 

yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat 

dihargakan dengan uang).  

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari 

subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa dan sumbangan 

masyarakat. Sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertang- gungjawabkan pengelolaan 

biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara 

langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana 

dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan 

belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk 

menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran 

(Mulyasa, 2004:194). Walaupun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang 
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murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa 

memerlukan biaya yang sangat banyak. 

Pemerintah melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan 

Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan memberikan layanan 

pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar dalam 

bentuk Bantuan Operasional sekolah (BOS), mulai bulan Juli 2005. Sumber 

dana PKPS-BBM berasal dari APBN. Program ini dilaksanakan dalam rangka 

untuk menuntaskan Program Wajib Belajar 9 tahun dan pemberian akses yang 

besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau 

layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin,masyarakat yang tinggal  di 

daerah terpencil, di daerah konflik maupun anggota masyarakat penyandang 

cacat. Sampai tahun 2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanat- 

kan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti  

dasar pendidikan. Konsekuensi dari Undang-undang tersebut pemerintah wajib 

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 

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

sederajat). Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak mulai 

tanggal 1 Maret 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar 9 

tahun, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan operasional sekolah 

(BOS) bagi SD / MI/ SDLB / SMP / MTs / SMPLB negeri dan swasta, 

pesantren / salafiah seta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP. 
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Sasaran program Bantuan Opersemua sekolah setingkat dan SD 

SMasional Sekolah adalah P, baik negeri maupun swasta diseluruh propinsi 

Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran program 

Bantuan Operasional Sekolah.  

Dalam pemberian dana operasional sekolah diharapkan dapat mengurangi 

beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjudkan 

pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa 

diharapkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah dapat dilaksanakan 

seadil-adilnya dan tepat pada sasarannya. Pemberian dana operasional sekolah 

yang tidak tepat sasarannya sama saja membuang uang karena hal tersebut 

dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut perlu 

diadakan evaluasi. 

Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan 

jumlah siswa mulai semester II tahun 2008 / 2009 adalah dengan ketentuan: 

1. SD / MI / SDLB / Salafiah / Sekolah keagamaan non Islam setara SD 

sebesar Rp 397.000,00 / siswa / tahun. 

2. SMP / MTs / Salafiah / Sekolah keagamaan non Islam setara SMP sebesar 

Rp 500.000,00 / siswa / tahun. 

Walaupun demikian banyak orang tua yang mengeluh, mengapa dengan 

adanya BOS masih harus mengeluarkan biaya yang banyak dan sekolahpun 

merasakan bahwa dana BOS tersebut tidak dapat menutup semua biaya yang 

digunakan oleh sekolah dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan program 

sekolah ? Seperti yang pernah dilakukan oleh sekolah di Jakarta yang mencoba 

untuk tidak memungut SPP, tetapi kenyataannya ada kegiatan ekstra sekolah 
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yang tidak dapat berjalan (Kompas, 5 September 2005). Hal tersebut juga 

diperjelas dengan transparansi dana BOS juga masih mengalami simpang siur, 

yaitu kurangnya sosialisasi tentang penggunaan dana BOS kepada orang tua 

dan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan ataupun keraguan kepada 

pihak sekolah tentang penggunaan dana BOS tersebut (Kedaulatan Rakyat, 18 

Oktober 2005). Masalah lain yang timbul yaitu adanya Kepala Sekolah yang 

merasa kebingungan dalam penggunaan dana BOS ditunjukkan dengan 

kenyataan bahwa sebelum adanya BOS guru PNS yang selama ini bisa 

melakukan kegiatan study banding tanpa mengeluarkan uang sendiri, tetapi 

setelah mendapat dana BOS sekolah tidak bisa melakukan kegiatan studi 

banding tanpa mengeluarkan uang sendiri karena adanya pembatasan 

penggunaan dana BOS. Selain itu penyaluran dana BOS yang tidak tepat waktu 

sehingga menghambat program-program yang ada di sekolah. 

Berdasarkan  studi  pendahuluan  kepada  orang  tua  /  masyarakat  yang 

menyatakan bahwa masih ada biaya yang dibebankan kepada orang tua. Ini 

berarti bahwa pengelolaan dana BOS belum sesuai dengan harapan, yaitu yang 

seharusnya dengan dana BOS yang diterima sekolah, orang tua siswa sudah 

bebas dari iuran, tetapi pada kenyataannya belum, itu semua disebabkan karena 

keinginan dari sekolah yang ingin lebih maju dari pencapaian outcome-nya. 

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari dana BOS seperti  : 

1. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan. 

2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 

3. Digunakan untuk studi banding atau karya wisata. 

4. Mambayar bonus dan transportasi rutin untuk guru . 
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5. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 

6. Membangun ruang baru. 

7. Membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 

8. Menanamkan saham 

9. Membiayai kegiatan yang telah  dibiayai dari sumber dana pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah secara penuh, misalnya guru kontrak/guru 

bantu.                                                                                                       

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana BOS yang diterima selama ini 

belum dapat memenuhi kebutuhan sekolah. Akan tetapi semua sekolah juga 

membebaskan sebagian siswanya yang tidak mampu dengan penggunaan dana 

BOS yang diterima. Di samping itu sering terjadi keterlambatan pencairan dana 

BOS, sehingga kegiatan / program yang telah tiba waktunya untuk dikerjakan 

mengalami hambatan. Maka sekolah harus mencari pinjaman, bahkan kadang 

uang pribadipun ikut dipakai untuk membiayai terlebih dahulu kegiatan yang 

harus segera dilaksanakan. 

Masalah keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya 

yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan. Dari sini dapat dilihat bahwa sekolah dituntut kemampuannya 

untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta memper- 

tanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. Tetapi di negara Yunani menerapkan model alokasi langsung yang 

berarti dana dari pemerintah atau masyarakat disalurkan secara langsung 

kepada universitas tanpa ada evaluasi. (Stamoulas, 2005.Vol.30,No 1). 
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Keuangan dan pembiayaan, dalam penyelenggaraan pendidikan 

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan 

pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen yang sangat menentukan 

terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama-sama komponen 

lainnya. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan 

biaya, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan 

dan pembiayaan itu perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 

B.  Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran 

Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas dapat dirinci dalam sub-sub 

fokus sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik proses  mendapatkan dana BOS di Sekolah Dasar 

se Gugus Irawan Kecamatan Masaran ? 

2. Bagaimana pengalokasian penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar se 

Gugus Irawan Kecamatan Masaran ? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penggunaan dana BOS . 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dalam bagian ini tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 
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1. Mendiskripsikan tentang karakteristik proses mendapatkan dana BOS di 

Sekolah Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran. 

2. Mendiskripsikan tentang pengalokasian penggunaan dana BOS di Sekolah 

Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran  

3. Mendiskripsikan tentang hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam 

pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar se Gugus Irawan. 

D.  Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan biaya operasional 

sekolah serta memberikan manfaat  baik teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan research 

lanjutan dan wacana keilmuwan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan BOS di Sekolah 

Dasar se Gugus Irawan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah (Dinas Pendidikan) dalam 

menentukan kebijakan di bidang pendidikan khususnya bidang 

manajemen di sekolah. 

c. Dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang selama ini 

digunakan oleh sekolah, sehingga sekolah dan dinas dapat  mengkaji 

ulang kebijakan-kebijakan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan.        
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E. Daftar Istilah. 

1.  Pengelolaan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah manajemen dana 

BOS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dana BOS. 

2.  BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non 

personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar (Diknas 2009). 

3.  Pengelolaan BOS adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, melaksakan 

dan mengevaluasi Bantuan Operasional Sekolah yang ditujukan kepada 

semua sekolah SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMPLB dan Salafiah setara SD 

dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten/Kota dan 

Propinsi di Indonesia agar tujuan pemerintah dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


