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Abstract
The focus of this research is the operational of School Service Funding in
Junior High School 2 Jepon. The objectives of this research are to describe the
characteristics of the management team, the characteristics of the allocation,
and the characteristics of the responsibility in using School Service Funding in
Junior High School 2 Jepon.
This research is a qualitative type research with educational ethnography
design. The location of this research is in Junior High School 2 Jepon The
informants in this research are the management team (the principal, treasurer
and the member), the teachers and the employers in Junior High School 2 Jepon.
The methods of collecting data in this research are in depth interview,
observation and documentation. Data analysing is done by using Interactive
Analyze Model, consist of 3 activities, which are data reduction, data display, and
verification. Checking the data, the researcher uses triangulations, which are
sources triangulations and methods triangulations.
The results of this research are 1) The management team has
responsibility in allocating School Service Funding, develops the competencies by
following the workshop in managing the School Service Funding, 2) The
allocations of School Service Funding refer to the technical instruction, agree
with the school’s needs, and agree with the periodical cost, 3) the responsibility
in using the School Service Funding are supported with the transaction proof,
announced periodically, composed in the responsibility recapitulation, and wide
open for checking and auditing.
Keywords: School Service Funding, management team, allocation, responsibility.
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Pendahuluan
Pembiayaan pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan
keberadaannya dalam menyediakan komponen-komponen input pendidikan.
Proses pembelajaran yang bermutu terjadi jika pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis dan
terpadu

sehingga

mampu

menciptakan

situasi

pembelajaran

yang

menyenangkan, mampu mendorong motivasi dan minat belajar, serta
memberdayakan peserta didik.
Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan
dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia dana juga merupakan salah
satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan
pendidikan. Selama ini sering dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional
rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih
terlalu rendah. Padahal kalau mau belajar dari bangsa-bangsa yang maju
bagaimana mereka membangun, justru mereka berani “secara nekad”
menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluankeperluan yang lain (Hasbullah, 2006: 25).
Menurut

Yamin

(2009:

108-109),

setiap

negara

dalam

hal

penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai sistem yang berbeda-beda.
Perbedaan itu sangat kuat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang hidup dan
berkembang di dalam masyarakat nasional suatu negara. Sistem sosial berfungsi
sebagai landasan ekologis bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan
sistem budaya menjadi landasan idiil penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional.
Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung
jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Secara
khusus disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab menyediakan anggaran pendidikan.
1

Salah satu program pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) yang menyediakan bantuan bantuan bagi sekolah dengan tujuan
membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan
beban siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib
belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat
memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk
membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh
orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah
ditetapkan berdasarkan jumlah murid (Anonim, 2008: 2).
Melalui program BOS ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolahsekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah
ditetapkan

dalam

persyaratan

peserta

program,

mencakup

SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat
SMP baik negeri maupun swasta. Program BOS ini dilaksanakan pada Juli 2005
bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Jumlah dana BOS yang
diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing
sekolah.
Alokasi dana BOS untuk Kabupaten Blora pada tahun 2011 sebesar Rp
50.938.167.000 bagi sebanyak 115.012 siswa. Untuk Kabupaten Blora,
penyaluran periode Januari-Maret 2011 sebesar Rp 11.953.024.500 sedangkan
periode April-Juni sebesar Rp 11.953.325.000 (Anonim, 2011: 6-8).
Pemanfaatan dan pengelolaan dana BOS harus disesuaikan dengan
petunjuk teknis yang telah ditentukan. Sekolah tidak dibenarkan untuk
mengalokasikan bagi kebutuhan-kebutuhan selain yang tercantum dalam
petunjuk teknis yang ada. SMP Negeri 2 Jepon mendapat alokasi dana
pendidikan yang digunakan untuk operasional kegiatan pendidikan. Dengan
jumlah Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang mencapai 18 orang
menjadi permasalahan tersendiri. Beban gaji (honorarium dan insentif ) yang
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harus dipenuhi mencapai 25% dari total pembiayaan dengan menggunakan dana
BOS, sedangkan di sisi yang lain kegiatan pendidikan juga membutuhkan
pembiayaan.
Pengelolaan dana BOS dalam membiayai seluruh komponen maupun
aktivitas pendidikan menjadi tantangan bagi sekolah dan pemerintah. Pada sisi
yang lain, dana BOS tidak hanya meringankan beban peserta didik dan
keluarganya, terutama dari keluarga miskin, dari kewajiban membayar dana
operasional maupun pungutan-pungutan lain, akan tetapi sekolah harus tetap
berkomitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Sesuai dengan uraian maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
operasionalisasi dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon, yaitu 1) mendeskripsikan
karakteristik tim manajemen dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon, 2)
mendeskripsikan karakteristik alokasi dana BOS di SMP Negeri 2 Jepon, dan 3)
mendeskripsikan karakteristik pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di
SMP Negeri 2 Jepon.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis
maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat
memberikan gambaran konkrit dalam membentuk tim manajemen dana BOS,
mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan dana BOS. Manfaat praktis dari
penelitian ini adalah 1) Kepala Sekolah dapat merencanakan, mengalokasikan
dan mempertanggungjawabkan operasionalisasi dana BOS, 2) Tenaga Pendidik
dapat mengembangkan kegiatan pendidikan dari operasionalisasi dana BOS, 3)
Komite Sekolah dapat turut serta merekomendasikan operasionalisasi dana BOS,
4) Pemerintah Daerah setempat dapat melakukan pelatihan dan audit
operasionalisasi dana BOS.

Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau naturalistic dimana situasi
lapangan akan tetap bersifat natural, alami, wajar dan tidak ada manipulasi,
3

pengaturan ataupun eksperimen. Desaian penelitian ini adalah etnografi
pendidikan yang mengacu pada sebagian atau keseluruhan proses pendidikan.
Informan dalam penelitian ini terdiri dari tim manajemen dana BOS di
SMP Negeri 2 Jepon adalah tim manajemen dana BOS (kepala sekolah, sekretaris
dan anggota), guru dan pegawai di SMP Negeri 2 Jepon.
Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu
wawancara mendalam (indepth interview), observasi partisipasi (observation
participation), dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan
informan penelitian, yaitu tim manajemen dana BOS (kepala sekolah, sekretaris
dan anggota), guru dan pegawai di SMP Negeri 2 Jepon. Observasi partisipasi
dilakukan dengan mengamati aktivitas di lokasi penelitian yang mempunyai
keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan menganalisi
dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, diantaranya
dokumen sekolah dan dokumen realisasi dana BOS.
Analisis data dilakukan dengan Model Analisis Interaktif yang terdiri dari 3
jenis alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.
Peneliti menggunakan trianggulasi untuk mengecek keabsahan data.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi
metode. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang
sama dari dua informan atau lebih. Trianggulasi metode dilakukan dengan cara
membandingkan data yang diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang
berasal dari subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini
bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu
dan meringankan bagi siswa lain. Program ini telah berjalan sejak tahun 2005.
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Secara umum, program BOS bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
tahun yang bermutu. Secara khusus, BOS bertujuan untuk 1) Membebaskan
seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah,
kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf
Internasional (SBI), 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta,
dan 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah
swasta.
Dalam mengalokasikan dana BOS tersebut, setiap sekolah membentuk
tim manajemen yang terdiri dari penanggung jawab dan anggota. Selaku
penanggung jawab adalah Kepala Sekolah, sedangkan anggota terdiri dari
Bendahara dan orang tua yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik
kepentingan.
Di lokasi penelitian, tim manajemen dana BOS terdiri dari Kepala Sekolah,
Bendahara BOS dan perwakilan orang tua. Dalam praktiknya, seringkali
perwakilan orang tua yang dijabat oleh Sujianto berhalangan, sehingga jarang
terlibat dalam pengelolaan dana BOS. Pihak sekolah pun menjadi aktif dan
cermat dalam mengelola dana tersebut. Tim manajemen dana BOS menjalin
kerja sama sehingga kinerja yang dicapai menjadi semakin baik dalam setiap
triwulan. Tim manajemen dana BOS juga mengikuti seminar dan diklat tentang
pengelolaan dana BOS. Dari kegiatan tersebut, Kepala Sekolah dan Bendahara
BOS semakin memahami bagaimana mengelola dana BOS dengan efektif.
Perbandingan dengan penelitian Murname pada tahun 2007 berjudul
Improving the Education of Children Living in Poverty tentang pendidikan gratis
bagi anak-anak miskin dan anak putus sekolah adalah perencanaan dan
persiapan dalam penyelenggaraan program pendidikan. Pemerintah sudah
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melakukan perencanaan dengan menganalisis sasaran program dan persiapan
dengan merekrut tenaga pendidik.
Dalam penelitian ini, sekolah yang menerima dana BOS membentuk tim
manajemen dan mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Keberhasilan pembiayaan pendidikan dengan mengunakan dana BOS terletak
pada kemampuan tim manajemen dalam mengelola dana BOS. Tim manajemen
dana BOS juga mengikuti seminar dan pelatihan maupun mempelajari Petunjuk
Teknis dan peraturan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dalam
mengelola dana BOS.
Dalam mengalokasikan dana BOS tersebut, ada acuan yang harus
dipatuhi, yaitu Petunjuk Teknis. Sesuai dengan Petunjuk Teknis, ada dua belas hal
yang diperbolehkan menggunakan pembiayaan dengan dana BOS. Dana BOS
diterima secara periodik setiap triwulan, yaitu Januari, April, Juli, dan Oktober.
Besarnya dana BOS yang diterima sebanding dengan jumlah siswa di sekolah
tersebut. Selanjutnya, tim manajemen dana BOS mengalokasikan sesuai dengan
kebutuhan sekolah.
Di lokasi penelitian, prioritas utama dari alokasi dana BOS adalah
komponen-komponen yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM), diantaranya pembelian buku pelajaran, pembelian
bahan habis pakai, pembiayaan ulangan dan ujian, pembiayaan langganan daya
dan jasa, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
Perbandingan dengan penelitian Krey, Kenneth, dan Babin pada tahun
2009 berjudul Where do college students purchase textbooks? tentang buku teks
untuk perguruan tinggi dan biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa adalah
pembiayaan pendidikan yang mahal. Sesuai dengan tingkat pendidikan, maka
pendidikan di tingkat perguruan tinggi/universitas adalah mahal dan mahasiswa
harus mampu memenuhi biaya pendidikan tersebut.
Dalam penelitian ini, sekolah yang menerima dana BOS dapat
mengalokasikan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. Salah satu alokasi
6

tersebut adalah pembelian buku sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, siswa
tidak dipungut biaya untuk membeli buku. Jadi siswa dapat menggunakan buku
tersebut tanpa harus membelinya. Buku tersebut merupakan sumber belajar
yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dalam mempertanggungjawabkan dana BOS, tim manajemen dana BOS
menunjukan nota maupun kuintansi transaksi. Dengan nota maupun kuintansi
transaksi tersebut, berarti ada pembiayaan yang digunakan, termasuk barang
sesuai dengan transaksi yang dilakukan. alokasi dana BOS juga mengacu pada
Petunjuk

Teknis

sehingga

ada

kesesuaian

dengan

pembiayaan

yang

diperbolehkan. Tim manajemen dana BOS juga membagikan rekapitulasi
penggunaan dana BOS secara periodik setiap enam bulan kepada orang tua
murid yang bertepatan dengan penerimaan raport. Dari sosialisasi ini, berarti ada
keterbukaan untuk menyampaikan pembiayaan dengan menggunakan dana BOS.
Selain itu, tim manajemen dana BOS juga terbuka untuk diaudit oleh lembaga
berwenang dalam mengalokasikan dana BOS.
Perbandingan dengan penelitian Akinsanya pada tahun 2007 berjudul
Financing Higher Education in Nigeria tentang kebijakan terhadap pembiayaan
pendidikan tinggi di Nigeria dimana pendidikan tinggi membutuhkan biaya lebih
banyak adalah lembaga pendidikan menerima beberapa sumber pembiayaan
dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Beberapa sumber
pembiayaan tersebut adalah dana bantuan pemerintah (subsidi), iuran
pendidikan, sumbangan, investasi, pelengkap (pengusaha, orang tua dan alumni),
konsultasi dan penelitian, peran serta masyarakat.
Dalam penelitian ini, sekolah yang menerima dana BOS harus
mempertanggungjawabkan penggunaan dana

BOS.

Pembiayaan dengan

menggunakan dana BOS sesuai dengan Petunjuk Teknis sehingga tidak terjadi
penyimpangan. Transaksi yang dilakukan juga di didukung dengan bukti nota
maupun kuintansi transaksi, termasuk menunjukan barang sesuai dengan
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transaksi tersebut. Pada akhir tahun, sekolah mengumumkan rekapitulasi
penggunaan dana BOS selama satu tahun.

Simpulan dan Saran
Tim manajemen dana BOS terdiri dari tiga orang, yaitu kepala sekolah
sebagai penanggung jawab dan guru sebagai bendahara dan perwakilan orang
tua sebagai anggota. Sebagai penanggung jawab, kepala sekolah mempunyai
tanggung jawab yang paling besar karena ia mempunyai kewenangan untuk
merencanakan

dan

memprioritaskan

pengalokasian

dana

BOS.

Dalam

menjalankan tugasnya tersebut, tim manajemen dana BOS saling bekerja sama.
Dalam perkembangannya, tim manajemen dana BOS mengikuti kegiatan
pengembangan, yaitu seminar dan diklat tentang pengelolaan dana BOS.
Pengalokasian dana BOS mengacu pada Petunjuk sehingga ada
kesesuaian antara kegiatan yang dapat dibiayai dan besaran anggaran yang
dialokasikan. Dalam pengalokasiannya, yang menjadi prioritas adalah komponenkomponen yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM), misalnya pembelian buku pelajaran, pembelian bahan habis
pakai, pembiayaan ulangan dan ujian, pembiayaan langganan daya dan jasa, dan
pengembangan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan.

Dalam

praktiknya,

pengalokasian tersebut sering terbentur dengan banyaknya kebutuhan yang
harus dipenuhi.
Penggunaan dana BOS didukung dengan bukti transaksi, diumumkan
secara periodic, disusun dalam rekapitulasi pertanggungjawaban, dan bersifat
terbuka untuk dicek dan diaudit. Dengan demikian pertanggungjawaban alokasi
dana BOS menjadi terbuka, jujur dan lengkap.
Saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian dapat ditujukan
kepada 1) Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam tim manajemen
dana BOS dapat memahami Petunjuk Teknis, menjalin kerja sama dengan guru,
dan menentukan prioritas pembiayaan, 2) Guru sebagai elemen sekolah dapat
8

mempelajari dan memahami Petunjuk Teknis, menyampaikan program dan
kegiatan pendidikan yang dapat dibiayai dengan dana BOS, dan menggunakan
dana BOS dengan efektif, 3) Bendahara BOS sebagai anggota dalam tim
manajemen dana BOS dapat mempelajari dan memahami Petunjuk Teknis,
menjalankan tugas dalam administrasi pengelolaan dana BOS, menyusun
pembiayaan maupun laporan pertanggungjawaban dengan cermat dan teliti.
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