
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 

PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) 

DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010-2011

ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah

Surakarta untuk Memenuhi  Salah Satu  Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Magister Pendidikan

Disusun Oleh :

SLAMET WIDODO

NIM : Q. 100 090 146

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 



2012

ii



PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 
PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010-2011

Oleh: Slamet Widodo

ABSTRACT

Slamet Widodo. Q. 100 090 146. Fund Management School Operational Assistance 
(BOS)  In Islamic  Elementary  School (MI)  in  Sukoharjo Year 2010-2011. Thesis. 
Education  Management.  Graduate  Program.  Muhammadiyah  University  of 
Surakarta. 2012.

The purpose of this study to describe (1) Characteristics of planning and filing 
procedures school operational funds (BOS)  on Islamic Elementary School (MI).  (2) 
Realization of BOS funds in order to improve access to education for students / 
student Islamic  Elementary  School (MI).  (3) Accountability BOS funds to Islamic 
Elementary School (MI).

This research is qualitative research.  The study was conducted at the Islamic 
Elementary School (MI)  in Sukoharjo.  Data collection techniques with participating 
observation,  interview  and documentation.  Data  analysis  techniques with  three 
principal components,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and drawing 
conclusions with verification.

The results of this study (1) Planning BOS is based on priorities that benefit, 
efficient, and for urgent needs. Procedures for filing refers BOS guidelines Minister 
of  Education  and Culture No. 51  on,  technical  guides the  use of  BOS  and  the 
financial statements of school operational assistance in the Budget 2012. (2) Actual 
Use of funds Funds in Islamic Elementary School (MI) in Sukoharjo, implementation 
guidelines implemented by the  Ministry  of  Education and Culture No. 51  on, 
technical  guides the  use  of BOS  and  the financial  statements  of the  school 
operational assistance in Budget 2012, and the sole responsibility of the head of the 
Madrasah, so the principal took a policy shift some expenses. (3) Accountability BOS 
prepared by  the  treasurer who is  known by  the Principals in  the  form  of BOS 
quarterly accountability reports are signed by the treasurer, the principal,  and the 
school committee with a stamp and a year-end report, based on the general ledger 
of all resources maintained by the school in the same period.

Keywords : procedures, the realization, the BOS funds

Pendahuluan 

Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten  Sukoharjo,  merupakan  lembaga 

pendidikan yang mendapatkan BOS. Permasalahan Program BOS di secara umum di 

Madrasah  Ibtidaiyah  (MI),  secara  konsep  diberikan  untuk  mengurangi  beban 
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masyarakat,  khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat 

memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu,  akan 

tetapi  kenyataan  praktek  dilapangan  pelaksanaan  program  BOS  belum  dapat 

berjalan seperti yang kita harapkan, hal dapat kita buktikan masih terdapat siswa 

tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti 

mereka  tetap saja  dalam memperoleh  layanan pendidikan selalu  dibebani  biaya 

pendidikan  lainnya  seperti  biaya  pendaftaran,  biaya  sumbangan  pembangunan, 

seragam sekolah dan lain sebagainya.

Permasalahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS 

diberikan  kepada  siswa/siswi  tidak  mampu  atau  masyarakat  miskin,  tetapi 

kenyataan  dilapangan  belum  sepenuhnya  siswa/siswi  miskin/tidak  mampu 

mendapatkan  layanan  pendidikan  secara  memadai.  Sehingga  hal  ini  sangat 

bertentangan  dengan  konsep  program  bantuan  BOS  sehingga  perlu  diluruskan. 

Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak 

pernah  melakukan  musyawarah  dengan  orang  tua/wali  termasuk  dalam  hal  ini 

penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid/wali diundang oleh sekolah untuk 

berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di 

tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Madrasah yang dominan untuk 

melakukan  pengelolaan  BOS,  belum  lagi  masih  rendahnya  tingkat  akuntabilitas, 

penggunaan  dan  pertanggungjawaban  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS) 

oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan 

publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih  diragukan (Suprapto, 2007: 3). 

Jika  hal  ini  terjadi  terus  menurus  akan  menurunkan  kepercayaan  masyarakat 

terhadap lembaga pendidikan.

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah 

dikucurkan  Pemerintah  kepada  Sekolah  Dasar/sederajad  maupun  Sekolah 

Menengah Atas/setingkat  tetap saja setiap tahun ajaran baru/penerimaan murid 

baru  selalu  memungut  bantuan  dana  rutin  berupa  Sumbangan  Pembinaan 
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Pendidikan maupun iuran yang ditetapkan oleh kepala madrasah bersama dengan 

komite sekolah dengan berbagai dalih.    

Terlepas dari permasalahan di atas, BOS terbukti berdampak positif terhadap 

pendidikan  diantaranya  adalah:  (1)  pihak  sekolah  sudah  tidak  memikirkan 

kekurangan biaya operasional sekolah lagi dan tentunya anak-anak Indonesia dapat 

mengakses  sekolah.  Selain  itu  juga  bisa  meningkatkan  mutu  pendidikan  di 

daerahnya masing-masing. Depdiknas harus memaksa sekolah untuk meningkatkan 

kualitas  dan  layanan  sekolah.  (2)  sejak  diluncurkan  program  BOS  terjadi 

peningkatan kualitas pendidikan cukup signifikan sehingga sekolah yang kualitasnya 

masih  rendah  makin  lama  makin  sedikit.  (3)  Program  BOS  juga  meningkatkan 

penerimaan sekolah. Daya akses seluruh lapisan masyarakat terhadap pendidikan 

juga semakin terbuka. Dengan dana BOS, sekolah dapat meningkatkan ketersediaan 

sarana  dan  prasarana  belajar-mengajar,  pendapatan  guru  (guru  honor,  guru 

kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu 

guru.  Bahwa  program  BOS  juga  ditujukan  untuk  mencegah  anak  putus  sekolah 

(Suhardi, 2010: 3).

Selain  dampak  positif,  program  BOS  justru  membuat  masyarakat  kurang 

berpartisipasi  aktif  dalam  pembelajaran.  Program  sekolah  gratis,  maka  harapan 

masyarakat  sekolah tidak  lagi  melakukan  pungutan  dalam  bentuk  apa  pun. 

Akibatnya, para orangtua mulai kendor mengawasi anak. Hal ini terlihat dari adanya 

siswa yang tidak datang mengikuti les menghadapi UN. Selain itu pendistribusian 

BOS dengan prosedur yang berbelit-belit, terkadang menghambat penerimaan BOS 

di Sekolah (Anonim, 2010: 1).

Clover  (2004)  dengan  judul  “Budget  Priorities  of  Selected  Principals:  

Reallocation  of  State  Funds”.  Hasil  peneliyian  menyatakan  bahwa  prioritas 

keuangan  untuk  kepala  sekolah  terpilih:  realokasi  keuangan  Negara.  studi  ini 

didesain  untuk  membedakan  fleksibilitas  yang  dipilih  kepala  sekolah  ketika 

menerapkan  keuangan  berdasarkan  keputusan  sekolah.  Untuk  melengkapi 

penelitian,  kategori  keuangan  mewakili  daerah  fungsi  pendidikan  dan  layanan 
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dalam  sistem  sekolah  telah  diuji.  Penemuan  mengindikasikan  kepala  sekolah 

mempunyai  keinginan  yang  kuat  untuk  mengkontrol  keuangan  yang  dirasa  bisa 

meningkatkan  pembelajaran.  Kepala  sekolah  dalam  studi  tidak  menunjukkan 

keinginan untuk merubah proses keuangan, tetapi lebih fleksibel dalam penggunaan 

uang dengan program pendidikan.

Hill (2006) dengan judul “Getting Hold of District Finances: A Make –or Break  

Issue For Mayoral Involvement in Education”. Hasil penelitian menyatakan bahwa: 

pembiayaan  sekolah  dapat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  gaji  dan 

keuntungan  pegawai  yang  bekerja  di  sekolah  dan  sumber  daya  lain  di  sekolah, 

dengan melakukan analisis  semua kebutuhan sekolah.  Hal  ini  bisa mengarahkan 

analisa kita ke dalam biaya yang harus disediakan oleh sekolah untuk kepentingan 

pendidikan. Secara keseluruhan skala gaji meningkat sekali setiap 4  atau 5 tahun, 

dan biasanya jumlahnya sangat  sedikit  dibandingkan tambahan biaya  hidup.  Hal 

yang perlu diperhitungkan dalam menganalisa biaya sekolah adalah kenaikan gaji 

guru secara keseluruhan untuk jangka panjang.

Hall  (2006)  dengan  judul  “The  Dilemma  of  School  Finance  Reform”.  Hasil 

penelitian  ini  menyatakan  di  beberapa  sekolah  negeri,  masalah  keuangan 

diserahkan  kepada  pusat  keuangan  sekolah  dalam  usaha  untuk  meningkatkan 

kecukupan  pendidikan.  Dihadapkan  dengan  perintah  untuk  meningkatkan  peran 

Negara  terhadap  sekolah  local,  para  pembuat  keputusan  menawarkan  peran 

Negara  yang  lebih.  Munculnya  pelaksanaan  keuangan  sekolah,  menghadirkan 

model  pendidikan baru,  seperti  adanya  tes  masuk,  sekolah  TK  full-day,  dan 

pengurangan jumlah kelas, karena Negara menginginkan keuangan dikelola dengan 

bijak. Namun dengan keuangan seklah yang dikelola oleh Negara, ada kerugian yang 

dialami  yaitu  adanya  kerumitan  yang  dialami  oleh  pembuat  keputusan  dalam 

membandingkan  lapangan  dengan  peningkatan  pendidikan  yang  ingin  dilakukan 

serta cara terbaik yang bisa bersifat fleksibel untuk dapat diterima oleh berbagai 

pihak. 
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Ko  (2006)  dengan  judul  “The  Impact  of  New  Funding  Formula  On  School  

Finance Equity  In  Missouri”.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  keuangan 

sekolah  di  Missouri meningkat  sejak  tahun  1990an.  Sudah  merupakan  tujuan 

Negara untuk meningkatkan kualitas keuangan sekolah melalui  bentuk keuangan 

baru. Bentuk ini mengindikasikan total pendapatan per anak, pendapatan Negara 

dan local per anak, serta pendapatan terkini per anak yang menunjukkan bahwa 

keuangan sekolah meningkat sejak tahun 1990an. Namun, keuangan ini memburuk 

sejak  tahun 1997-98,  dimana  setelah  periode  transisi  dasar  pembentukan  baru. 

Salah satu lasan yang muncul yaitu adanya dana bantuan dari sumber lain melalui 

bentuk  keuangan,  dan  mempengaruhi  persamaan  keuangan.  Hasil  penelitian 

menyatakan  bahwa semakin  meningkat  sumber  dana  pendidikan,  maka  sekolah 

semakin leluasa dalam menyusun program-program pendidikan. 

Lauman;  Stubbs;  Gliozzo;  and  Lee  (2006)  dengan  judul  “Financial  Aid  and 

Funding  Education  Abroad”.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  banyak 

penasehat  pendidikan  ke  luar  negeri  yang  bersikap  hati-  hati  terhadap  tipe 

pembantu keuangan yang disediakan untuk siswa. Pada dasarnya ada tiga bentuk: 

pemerintah  (bantuan  federal  dan  Negara),  institusional  (dari  sekolah  atau 

universitas  tujuan  siswa)  atau  pribadi  (kelompok  etnik,  klub,  kelompok  agama, 

lembaga,  organisasi  negeri  atau  swasta).  Bantuan  keuangan  ini  tersedia  dalam 

bentuk  dana bantuan,  beasiswa,  pinjaman,  atau sekolah sambil  bekerja.  Namun 

terdapat batasan dalam bantuan keuangan.

Berdasarkan uraian di  atas,  maka penelitian ini  akan mengkaji  pengelolaan 

dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  pada  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di 

Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2010-2011.

Berpijak  dari  latar  belakang  penelitian,  maka  fokus  penelitian  ini  adalah: 

Bagaimana  pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011, fokus penelitian tersebut 

selanjutnya  dirinci  dalam  sub  fokus  sebagai  berikut:  (1)  Karakteristik  pengajuan 

bantuan operasional  sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI)  di  Kabupaten 
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Sukoharjo Tahun 2010-2011. (2) Realiasai  dana BOS dalam rangka meningkatkan 

akses pendidikan bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo 

Tahun  2010-2011.  (3)  Karakteristik  dampak  pelaksanaan  program  BOS  terhadap 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo.

Secara  umum  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran 

nyata tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011. Secara khusus, tujuan ini 

adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1)  Karakteristik perencanaan dan 

pesedur  pengajuan  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  pada  Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011. (2) Realisasi dana BOS 

dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011. (3) Pertanggung jawaban dana BOS 

terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo.

Metode Penelitian 

Jenis  penelitian  yang akan dilakukan ini  adalah  penelitian kualitatif.  Dalam 

penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  studi  kasus  tunggal  terpancang.  Dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Madrasah Ibtidaiyah  (MI) di Kabupaten 

Sukoharjo. Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, catatan observasi dan 

dokumentasi tentang pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten 

Sukoharjo.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Siti  Samsiah,  Zainuddih  (guru), 

Sukamto (komite sekolah), Azizah (Bendahara). Key informan adalah Kepala Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Sukoharjo yaitu Sri Suwarni (Kepala Sekolah 

MI).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara 

mendalam  dan  dokumentasi  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  pengamatan, 

dilakukan  dengan  mengamati  pengelolaan  dana  BOS  yang  ada  di  Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Sukoharjo terkait perencanaan dan pesedur pengajuan 

dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS),  realisasi  dana  BOS,  dan  pertanggung 
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jawaban dana BOS.  Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  berupa catatan 

hasil  wawancara  yang  tersusun  dalam  deskripsi  hasil  wawancara,  dan  rekaman 

wawancara dengan informan yaitu: Siti Samsiah, Zainuddih (guru), Sukamto (komite 

sekolah). Azizah (Bendahara), dan Sri Suwarni (Kepala Sekolah MI). Dengan analisis 

dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan benar-benar valid. Dokumentasi 

yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  meliputi  dokumentasi  proposal  pengajuan 

dana BOS, dokumentasi RAPBS, dan foto-foto yang mendukung data penelitian.  

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang 

proses  penelitian  berlangsung.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini 

menggunakan teknik deskriptif  dari  Miles dan Huberman (2005:  16) dengan tiga 

prosedur  yaitu:  (1)  reduksi  data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3)  penarikan 

kesimpulan/verifikasi.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

interbal),  transferability (validitas  eksternal),  dependability  (reliabilitas),  dan 

confirmability (obyektivitas)  (Sugiyono,  2007:  366).  Hal  tersebut  dapat  diperinci 

dengan penjelasan sebagai berikut:

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Perencanaan dan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

pada Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang 

diperoleh  di  lapangan  terkait  dengan  perencanaan  dan  prosedur  pengajuan 

dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  pada  Madrasah  Ibtidaiyah  di 

Kabupaten Sukoharjo meliputi: perencanaan dana bantuan operasional sekolah 

disusun dalam bentuk rencana anggaran dan belanja sekolah. RAPBS disusun 

oleh  tim  penyusun  RAPBS  yang  terdiri  dari  guru,  dan  komite  sekolah  yang 

dibentuk oleh kepala sekolah berdasarkan inventarisasi semua kegiatan sekolah 

dan  menghitung  perkiraan  kebutuhan  dana  penunjang  yang  telah 
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diprogramkan.  Menetapkan  prioritas  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada 

tahun pelajaran yang bersangkutan. 

Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana BOS yang tersedia untuk 

masing-masing kegiatan. Prosedur pengajuan dana BOS dilakukan dengan cara 

mengisi  formulir  pendataan  siswa  untuk  diserahkan  ke  tim  manajemen BOS 

Kabupaten Sukoharjo.  Tim manajemen BOS Kabupaten  Sukoharjo  melakukan 

pendataan siswa tiap sekolah berdasarkan data pada formulir pendataan yang 

diajukan oleh sekolah. Alokasi dana BOS Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten 

Sukoharjo  ditetapkan  berdasarkan  data  jumlah  siswa  tahun  pelajaran  yang 

sedang berjalan ditambah dengan proyeksi  pertambhaan jumlah siswa tahun 

pelajaran baru. 

Dana BOS disalurkan dari Kantor Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum 

Daerah (KUD) setiap triwulan dilakukan pada awal bulan. Pengambilan dana BOS 

dilakukan  oleh  Kepala  Madrasah  (atau  bendahara  BOS  sekolah)  dengan 

diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. 

Dana BOS diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak ada pemotongan atau 

pungutan  biaya  apapun  dengan  alasan  apapun  oleh  pihak  manapun. 

Perencanaan dan Prosedur Pengajuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

pada  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2010-2011, 

disusun berdasarkan peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayan Republik 

Indonesia  Nomor  51  Tahun  2011  tentang  petunjuk  teknis  pengunaan  dana 

bantuan  operasional  sekolah  dan  lapaoran  keuangan  bantuan  operasional 

sekolah Tahun Anggaran 2012.

Terkait  dengan prosedur  pengajuan dana BOS dan pengambilan  dana 

BOS,  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  penjelasan  peraturan  Menteri 

Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor  51,  yang  menyatakan  bahwa:  (1) 

Prosedur  pengajuan  dana  BOS  dilakukan  dengan  cara  mengisi  formulir 

pendataan siswa untuk diserahkan ke tim manajemen BOS Kabupaten. (2) Tim 
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manajemen  BOS  Kabupaten  melakukan  pendataan  siswa  tiap  sekolah 

berdasarkan  data  pada  formulir  pendataan  yang  diajukan  oleh  sekolah.  (3) 

Alokasi  dana  BOS  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten  ditetapkan 

berdasarkan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah 

dengan proyeksi pertambhaan jumlah siswa tahun pelajaran baru. (4) Dana Bos 

disalurkan dari  Kantor Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) 

setiap triwulan dilakukan pada awal bulan. (5) Pengambilan dana BOS dilakukan 

oleh Kepala  Madrasah (atau  bendahara  BOS sekolah)  dengan diketahui  oleh 

ketua  komite  sekolah  dan  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu  sesuai  kebutuhan 

dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.  

Berdasarkan  uraia  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  pembiayaan 

operasional untuk Madrasah negeri maupun swasta di Sukoharjo sepenuhnya 

dibiayai oleh negara, hal ini menunjukkan bahwa Negera memiliki peran dalam 

pelaksanaan  pendidikan.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  mendukung 

penelitian  Hall  (2006)  dengan  judul  yang  menyatakan  di  beberapa  sekolah 

negeri,  masalah keuangan diserahkan kepada pusat  keuangan sekolah dalam 

usaha untuk meningkatkan kecukupan pendidikan. Dihadapkan dengan perintah 

untuk  meningkatkan  peran  Negara  terhadap  sekolah  lokal,  para  pembuat 

keputusan menawarkan peran Negara yang lebih, khususnya untuk sekolah TK 

full-day.

Persamaan  dengan  hasil  penelitian  sama-sama  menyimpulkan  bahwa 

dalam pembiayaan sekolah, pemerintah memiliki tangung jawab terhadap biaya 

penyelenggaraan  pendidikan,  namun  dalam  penelitian   Hall  (2006),  meneliti 

keuangan sekolah khusus untuk taman kanak-kanak  fullday,  sedangkan dalam 

penelitian ini untuk madrasah baik swasta maupun negeri.
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2. Realisasi  Dana  BOS  dalam  Rangka  Meningkatkan  Akses  Pendidikan  Bagi 

Siswa/Siswi Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sukoharjo 

Hasil  penelitian  terkait  dengan  realisasi  dan  BOS  dalam  rangka 

meningkatkan  akses  pendidikan  bagi  siswa/siswi  Madrasah  Ibtidaiyah  di 

Kabupaten  Sukoharjo  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  observasi,  dan 

dokumentasi  yang diperoleh di  lapangan hasilnya meliputi:  penggunaan dana 

BOS  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  di  Kabupaten  Sukoharjo  didasarka  pada 

kesepakatan  dan  keputusan  bersama  antara  tim  manajeman  BOS  Sekolah, 

Dewan Guru dan Komite Sekolah yang tertuang dalam bentuk berita acara rapat 

dan  ditanda  tangani  oleh  seluruh  peserta  rapat.  BOS  digunakan  untuk 

pembelian buku pelajaran baik untuk mengganti buku yang rusah, menambah 

kekurangan. 

Biaya untuk kegiatan penerimaan siswa baru meliputi biaya pendaftaran, 

pengaan  formulir,  administrasi  pendaftaran,  pendaftaran  ulang,  pembuatan, 

dan pembuatgan spanduk bebas pungutan. Biaya untuk kegiatan pembelajaran 

dan  ekstrakurikuler  meliputi  PAKEM,  pengembangan  pendidikan  karakter, 

pembelajaran  remidial,  pembelajaran  pengayaan,  persiapan  ujian,  olahraga, 

kesenian,  karya ilmiah remaja,  pramuka,  dan palang merah remaja.  Kegiatan 

ulangan dan ujian meliputi ulangan harian, ulangan umum, dan ujian sekolah. 

Pembelian  bahan  habis  pakai  meliputi  buku  tulis,  kapur  tulis,  pensil,  spidol, 

kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langgangan koran, 

minuman  dan  makakan  ringan  untuk  kebutuhan  sehari-hari  di  sekolah,  dan 

pengadaan suku cadang alat kantor. 

Langganan  daya  listrik,  perawatan  sekolah,  pembayaran  honoraium 

bulanan guru  honor  dan tenaga  kependidikan honor,  pengembangan profesi 

guru, membantu siswa miskin seperti membeli seragam, sepatu dan alat tulis 

bagi  siswa  miskin.  Pembiayaan  bos  meliputi:  alat  tulis  kantor,  penggandaan, 

surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 
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dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank. Pembelian 

alat perata /media pembelajaran dan peralatan UKS. 

Penggunaan dana BOS tidak sepenuhnya dapat terealisasi berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan, namun masih terjadi beberapa penyimpangan 

diantaranya  adalah  adanya  pengalihan  pos  pengeluaran  yang  seharusnya 

diperuntukkan  untuk  belanja  lain-lain  sebagian  digunakan  untuk  biaya 

pemeliharaan. Terdapat penyimpangan penggunaan dana yaitu pada pos biaya 

pemeliharan dan biaya lain-lain sebesar dalam rencana sebesar Rp.4.500.000.-

Dalam  merealisasikan  dana  BOS  di  Madrasah  Kabupaten  Sukoharjo, 

diketahui  adanya  penyimpangan  penggunaan  dana,  yaitu  pada  pos  biaya 

pemeliharaan dan pos  biaya lain-lain sebesar  Rp.  4.500.000,-.  Penyimpangan 

dana tersebut disebabkan adanya kebutuhan dana yang tidak dapat dihindari, 

sehingga kepala sekolah mengambil kebijakan untuk mengalihkan dana lain-lain 

diperuntukkan untuk kepentingan pembiayaan biaya pemeliharaan.  Walapun 

kepala  sekolah  mempunyai  otoratas  untuk  mengelola  dana,  namun  hal  itu 

menunjukkan adanya ketidak telitian dalam penyusunan perencanaan anggaran 

sekolah.  Berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan  Menteri  Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI Nomor 51 tentang, petunjuk teknis penggunaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah 

tahun  Anggaran  2012,  dan  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  kepala 

Madrasah,  sehingga  pengalihan  dana  tersebut  tidak  bertentangan  dengan 

petunjuk pelaksanaan Menteri.

Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  Madrasah  di  Kabupaten 

Sukoharjo, pada dasarnya telah menerapkan manajemen keuangan seperti yang 

dikemukakan  oleh  Rohiat  (2008:  27)  menyebutkan  bahwa:  manajemen 

keuangan  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pengunaan,  pencatatan  data, 

pelaporan,  dan  pertanggung-jawaban  penggunaan  dana  sesuai  dengan  yang 

direncanakan.  Tujuan  manajemen  keuangan  adalah  untuk  mewujudkan 

tertibnya  administrasi  keuangan  sehingga  penggunaan  keuangan  dapat 
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dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Manajemen 

keuangan  memiliki  aturan  tersendiri,  terdapat  pemisahan  tugas  dan  fungsi 

antara  otorisator,  ordonator,  dan  bendaharawan.  Otorisator  adalah  pejabat 

yang  diberi  wewenang  untuk  mengambil  tindakan  yang  mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran uang. Ordonator adalah pejabat yang berwenang 

melakukan  pengujian  dan  memerintahkan  pembayaran  atas  segala  tindakan 

yang  dilakukan  otorisator.  Bendaharawan  adalah  pejabat  yang  berwenang 

melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat 

berharga  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  diwajibkan  membuat 

perhitungan dan pertanggungjawaban.

Pengeluaran dana BOS baik biaya pembelian buku pelajaran, biaya untuk 

kegiatan  penerimaan  siswa  baru,  biaya  untuk  kegiatan  pembelajaran  dan 

ekstrakurikuler,  kegiatan  ulangan  dan  ujian,  pembelian  bahan  habis  pakai 

meliputi,  pembelian  alat  perata  /media  pembelajaran  dan  peralatan  UKS, 

pembiayaan  bos,  langganan  daya  listrik,  perawatan  sekolah,  pembayaran 

honoraium bulanan guru honor dan tenaga kependidikan honor, pengembangan 

profesi guru, dan membantu siswa miskin seperti membeli seragam, sepatu dan 

alat  tulis  bagi  siswa  miskin,  kesemuanya  merupakan  biaya  langsung  dengan 

penyelenggaraan pendidikan.  Dengan demikian realisasi penggunaan dana BOS 

oleh Madrasah di Sukoharjo telah melakukan efeisiensi biaya agar tidak terjadi 

pemborosan, hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Harsono 

(2007: 9) yang menyatakan bahwa: biaya pendidikan adalah semua pengeluaran 

yang  memiliki  kaitan  langsung  dengan  penyelenggaraan  pendidikan. 

Pengeluaran  yang  tidak  memiliki  kaitan  langsung  dengan  penyelenggaraan 

pendidikan  dapatlah  disebut  sebagai  pemborosan,  atau  pengeluaran  yang 

mestinya dapat dicegah. Lembaga pendidikan yang boros apabila mengeluarkan 

dana operasional, dana pengembangan, dana kesiswaan, dan dana lain melebihi 

dana  yang  seharusnya  diperlukan  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  pada 

unit kerjanya. 
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Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  realisasi 

penggunaan dana  BOS  di  Madrasah  Kabupaten  Sukoharjo  dilakukan  sebagai 

upaya  untuk  mengefisiensikan  sumber  dana  yang  tersedia,  hal  ini  dilakukan 

karena adanya keterbatasan dana yang disediakan oleh pemerintah, sehingga 

sekolah perlu melakukan penghematan. Keterbatasan dana bantuan pemerintah 

untuk operasional sekolah ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Lauman; Stubbs; Gliozzo; and Lee (2006) yang menyimpulkan bahwa berbagai 

sumber  dana  bantuan  dari  pemerintah,  lembaga,  maupun  perorangan  pada 

dasarnya terdapat batasan tertentu dan tidak semua pengeluaran sekolah dapat 

disediakan oleh pemberi bantuan dana.

3. Pertanggungjawaban  Dana  BOS  terhadap  Madrasah  Ibtidaiyah  di  Kabupaten 

Sukoharjo

Berdasarkan hasil  penelitian yang terkait  dengan pertanggungjawaban 

dana BOS terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sukoharjo yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi meliputi: laporan pertanggung 

jawaban BOS disusun sebagai bentuk pertanggungjawawan dalam pelaksanaan 

program BOS. Laporan dibuat oleh bendahara diketahui oleh kepala sekolah dan 

komite sekolah berupa laporan triwulan dan laporan akhir tahun. Laporan berisi 

penggunaan dana BOS disusun berdasarkan buku kas umum dari semua sumber 

daya  yang  dikelola  oleh  sekolah  pada  periode  yang  sama.  Laporan  dibuat 

triwulan  dan  ditandatangani  oleh  bendahara,  kepala  sekolah,  dan  komite 

sekolah.

Laporan  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  tanggung  jawab  yang 

menyatakan  bahwa  dana  BOS  yang  diterima  telah  digunakan  sesuai  dengan 

Permendagri tentang pengelolaan BOS. Pelaporan harus disertai dengan bukti 

pengeluaran setiap transaksi pengeluaran berupa kuitansi yang sah, jelas dan 

terinci  sesuai  denan  penggunaannya  yang  disetujui  oleh  kepala  sekolah  dan 
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lunas  dibayar  oleh  bendahara.  Pelaporan  memuat  berbagai  kegiatan yang 

dilakukan terkait dengan dana BOS. 

Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  kepada  SKPD  Pendidikan 

Kabupaten Sukoharjo  paling  lambat  tanggal  5  tahun  berikutnya.  Laporan 

pertangung jawaban disusun berdasarkan Peraturan Menteri  Pendidikan dan 

Kebudayan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis 

pengunaan dana bantuan operasional sekolah dan lapaoran keuangan bantuan 

operasional sekolah Tahun Anggaran 2012.

Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh 

Danumihardja (2004: 41) mengemukakan bahwa: dana yang diperoleh sekolah 

dari berbagai sumber dibukukan dan diagendakan untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran  di  kelas,  laboratorium,  perpustakaan,  dan  tempat  lainnya 

digunakan secara efektif dan efisien. Sasaran penggunaan dana tersebut sesuai 

rencana dan program yang diperkirakan akan dapat mencapai target dan tujuan 

pembelajaran  dan  sekaligus  tujuan  sekolah.  Dalam  penggunaan  anggaran 

pemerintah  telah  menyusun  suatu  kategori  dalam  bentuk  mata  anggaran 

sebagai  pos  anggaran,  kategori  ini  dimaksudkan  agar  sasaran  penggunaan 

anggaran dapat tersusun sedemikian rupa dan dapat diukur tingkat pencapaian 

tiap-tiap komponen. 

Pertanggung  jawaban  keuangan  sekolah  berupa  laporan  berisi 

penggunaan dana BOS disusun berdasarkan buku kas umum dari semua sumber 

daya  yang  dikelola  oleh  sekolah  pada  periode  yang  sama.  Laporan  dibuat 

triwulan  dan  ditandatangani  oleh  bendahara,  kepala  sekolah,  dan  komite 

sekolah,  yang  dilengkapi  dengan  surat  pernyataan  tanggung  jawab  yang 

menyatakan  bahwa  dana  BOS  yang  diterima  telah  digunakan  sesuai  dengan 

Permendagri tentang pengelolaan BOS, dan bukti pengeluaran setiap transaksi 

pengeluaran  berupa  kuitansi  yang  sah,  jelas  dan  terinci  sesuai  denan 

penggunaannya  yang  disetujui  oleh  kepala  sekolah  dan  lunas  dibayar  oleh 

bendahara, serta memuat berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan dana 
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BOS. Merupakan bentuk pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh penerima 

dana BOS.

Dari  uraian  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Madrasah  di 

Kabupaten Sukoharjo telah  melaksanakan peraturan Menteri  Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 51 tentang, petunjuk teknis penggunaan dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah 

tahun Anggaran 2012 pasal III,  yang menyebutkan bahwa: sebagai salah satu 

bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing 

pengelola  program  di  tiap  tingkatan  diwajibkan  untuk  melaporkan  hasil 

kegiatannya kepada pihak terkait.

Adanya pertanggung jawaban penggunaan dana BOS oleh Madrasah di 

Kabupaten  Sukoharjo  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa dana pendidikan 

merupakan  komponen  yang  penting,  sehingga  diperlukan  pengelolaan  dan 

pengawasan penggunaan yang baik, dengan adanya pertanggung jawaban maka 

dapat diketahui besar kecilnya biaya pendidikan di Madrasah.  Semakin banyak 

sumber  biaya  yang diperoleh oleh Madrasah,  maka semakin  banyak  sekolah 

melaksanakan program-program untuk peningkatan mutu pendidikan. Dengan 

demikian  hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ko 

(2006) menyatakan bahwa semakin meningkat sumber dana pendidikan, maka 

sekolah semakin leluasa dalam menyusun program-program pendidikan. 

Kesimpulan dan Saran 

Perencanaan  dana  bantuan  operasional  sekolah  disusun  dalam  bentuk 

rencana anggaran dan belanja sekolah, berdasarkan inventarisasi semua kegiatan 

sekolah secara rinci. Perencanaan dana BOS dibuat berdasarkan skala prioritas yaitu 

kemanfaatan,  efisien,  dan  untuk  kebutuhan  yang  bersifat  mendesak.   Prosedur 

pengajuan dana BOS mengacu pada petunjuk pelaksanaan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  RI  Nomor  51  tentang,  petunjuk  teknis  penggunaan  dana  bantuan 
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operasional  sekolah  (BOS)  dan  laporan  keuangan  bantuan  operasional  sekolah 

tahun Anggaran 2012.

Pengajuan Dana BOS disalurkan dari Kantor Kas Umum Negara (KUN) ke Kas 

Umum  Daerah  (KUD)  setiap  triwulan  dilakukan  pada  awal  bulan.  Sedangkan 

pengambilan  dana  BOS  dilakukan  oleh  Kepala  Madrasah  (atau  bendahara  BOS 

sekolah) dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-

waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang 

berlaku.  

Penggunaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo 

mengacu  pada RAPBS yang  telah  ditetapkan oleh  tim  manajeman BOS  Sekolah, 

Dewan  Guru  dan  Komite  Sekolah.  Penggunaan  dana  BOS  digunakan  untuk 

pembelian  buku  pelajaran  baik  untuk  mengganti  buku  yang  susah,  menambah 

kekurangan,  untuk  kegiatan  penerimaan  siswa,  kegiatan  pembelajaran  dan 

ekstrakurikuler,  ulangan  dan  ujian  meliputi  ulangan  harian,  ulangan  umum,  dan 

ujian  sekolah,  pembelian  bahan  habis  pakai,  langganan  daya  listrik,  perawatan 

sekolah,  pembayaran honorarium bulanan  guru  honor  dan  tenaga  kependidikan 

honor,  pengembangan  profesi  guru,  membantu  siswa  miskin  seperti  membeli 

seragam,  sepatu  dan  alat  tulis  bagi  siswa  miskin,  pembiayaan  BOS,  dan  untuk 

pembelian alat peraga /media pembelajaran dan peralatan UKS.

Realisasi Penggunaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten 

Sukoharjo, dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  RI  Nomor  51  tentang,  petunjuk  teknis  penggunaan  dana  bantuan 

operasional  sekolah  (BOS)  dan  laporan  keuangan  bantuan  operasional  sekolah 

tahun  Anggaran  2012,  dan  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  kepala 

Madrasah,  sehingga  kepala  sekolah  mengambil  kebijakan  mengalihkan  sebagian 

biaya pengeluaran.

Pertanggung jawaban dana BOS disusun oleh bendahara yang diketahui oleh 

Kepala Madrasah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban BOS triwulan dan 

laporan akhir tahun, berdasarkan buku kas umum dari semua sumber daya yang 
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dikelola  oleh  sekolah  pada  periode  yang  sama.  Laporan  dibuat  triwulan  dan 

ditandatangani  oleh  bendahara,  kepala  sekolah,  dan  komite  sekolah  dengan 

dibubuhi stempel.

Pertanggungjawaban  dan  BOS  memuat  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan 

terkait  dengan  dana BOS,  dan  disampaikan kepada  SKPD Pendidikan Kabupaten 

Sukoharjo paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban 

dana BOS digunakan sebagai bahan pengawasan atas pelaksanaan dana BOS. 

Saran untuk  pemerintah pusat  agar  lebih  banyak  melibatkan pemerintah 

Kabupaten dalam mengevaluasi RAPBS, menyalurkan dan  mengawasi penggunaan 

dana BOS. Sehingga dana BOS yang telah disediakan untuk MI benar-benar dapat 

dimanfaatkan  sesuai  dengan  tujuan  pemberian  dana  BOS.  Saran  untuk  Kepala 

Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  agar  dalam  menyusun  RAPBS  mencantumkan  seluruh 

pengeluaran secara jelas dan rinci, sehingga kepala sekolah tidak  perlu mengambil 

kebijakan  untuk  mengalihkan  pos  alokasi  dana.  Saran  untuk  guru,  agar  ikut 

berperan  aktif  dalam  penyusunan  RAPBS  agar  bantuan  yang  diberikan  oleh 

pemerintah dapat membiayai seluruh kegiatan sekolah.  Saran untuk masyarakat, 

agar orang tua siswa MI secara aktif ikut memberikan sumbangan pemikiran kepada 

MI khususnya dalam pengelolaan dana BOS.
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