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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi 

kelangsungan pendidikan salah satunya adalah dana  Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). BOS diperuntukan setiap sekolah di Indonesian bertujuan 

untuk mengatasi beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 

sembilan tahun. Kebijakan pemerintah dengan memberi bantuan dana BOS 

rawan terjadi penyelewengan dan ketidakefektifan menejemen dana BOS. 

Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) membebaskan seluruh siswa 

SD dan SMP dari biaya operasi sekolah, 2) membebaskan seluruh siswa 

miskin dari pungutan apapun baik di sekolah negeri maupun swasta, dan 3) 

meringankan biaya operasional sekolah terutama bagi sekolah swasta (Dirjen 

Pendidikan Dasar tentang Petunjuk Teknis BOS tahun 2015, 2015: 3).  Agar 

dana  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat terpakai secara efektif 

dan efisien maka perlu adanya menejemen atau pengelolaan yang baik. 

Menurut Ismaya (2015:2) manajemen adalah suatu kemampuan dan 

keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain 

maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana 

dalam menejemen keuangan pada umumnya, kegitan menejemen meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan, 

atau pengendalian. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS 

adalah menejemen dana yang ada dalam program BOS. Pentingnya 

menejemen dana BOS yaitu, dengan menejemen yang baik akan mampu 

membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. 

menejemen dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam 

mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai 
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dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dalam merencanakan 

penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan 

rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan 

jangka pendek, maupun jangka panjang. Dengan adanya rencana, penggunaan 

dana BOS dapat dilakukan dengan baik.  

Indikator menejemen yang baik yaitu perencanaan, pemanfaatan, serta 

pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dalam 

perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun 

RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari 

berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri 

dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian 

rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, 

RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin 

maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam 

satu tahun anggaran.  

Sekarang ini, sekolah-sekolah di daerah kota maupun desa masih 

banyak yang belum memaksimalkan pemanfaatan dana BOS secara efektif 

dan efisien, dan tidak jarang sekolah yang sudah menerima dana BOS masih 

kekurangan sarana dan prasarana sekolah tersebut, seperti hal nya buku dan 

yang lebih sering terlihat adalah kurangnya perawatan bangunan sekolah. 

Fenomena diatas timbul dikarenakan pengelola kurang memahami bagaimana 

mengelola keuangan khusunsya dana BOS.  

Pada saat observasi pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 penulis masih 

melihat ketidakefektifan dalam penggunaan dana BOS di SDN 01 Botok 

Karanganyar, seperti halnya pada pembangunan sarana belajar siswa di dalam 

kelas yang masih tergolong rendah, bacaan buku di perpustakaan yang belum 

memadai, serta penunjang kegiatan pembelajaran lainnya, hal ini didukung 

oleh wawancara yang penulis lakukan di SDN 01 Botok Karanganyar. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kurang pahamnya dalam 
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memenejemen dana Bantuan Operasional Sekolah, banyak pihak  yang 

beropini bahwa sekolah telah menyalahgunakan Dana Bantuan Sekolah, ini 

dikarenakan kurangnya tranparansi tentang dana BOS antara sekolah dengan 

orang tua ataupun masyarakat. Maka judul dari penelitian ini adalah 

“Menejemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 01 Botok, 

Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 01 

Botok, Karanganyar? 

2. Bagaimana pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 01 

Botok, Karanganyar? 

3. Bagaiamana pelaporan dana bantuan operasional sekolah di SDN 01 

Botok, Karanganyar? 

4. Kendala - kendala apa yang muncul dalam memenejemen Dana Bantuan 

Operasional Sekolah di SDN 01 Botok, Karanganyar ? 

5. Bagaimana solusi dari kendala - kendala yang dialami Tim Manajemen 

program dana BOS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan dana bantuan operasional sekolah di SDN 

01 Botok Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah SDN 

01 Botok Karanganyar. 
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3. Untuk mengetahui pelaporan dana bantuan operasional sekolah di SDN 

01 Botok Karanganyar. 

4. Untuk mengetahui kendala - kendala apa yang muncul dalam 

memenejemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN 01 Botok 

Karanganyar. 

5. Untuk mengetahui solusi dari kendala - kendala yang dialami Tim 

Manajemen program dana BOS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

masukan untuk peningkatan manajemen keuangan dan menjadi bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengeni manajemen dana 

BOS. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah 

Memberikan masukan untuk peningkatan kualitas 

pengawasan pengelolaan dan buku panduan pelaksanaan menejemen 

Dana Bantuan Sekolah. 

b) Bagi Pihak Sekolah Penerima Dana BOS 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

lebih transparan dalam menejemen Dana BOS. 

c) Bagi Komite Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai peran Komite Sekolah dalam menejemen Dana BOS. 

 

 

 


