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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dijelaskan dalam UUD Negara RI pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga 

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. 

Pada akhirnya membawa konsekuensi alokasi belanja negara di bidang 

pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dalam perkembangannya adalah, muncul 

kebijakan pemerintah dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah. 

Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 

sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 

menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang di 

selenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

dan masyarakat. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk 

menghadapi tantangan perubahan kehidupan local, nasional, dan global. Usaha 

untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut dilakukan melalui program 

wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 

tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 98,2% pada tahun 2010. 

Konsekuensi selanjutnya dari keberhasilan program wajib belajar 9 (Sembilan) 

tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus 

ditampung oleh Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, kondisi yang ada saat 

ini partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring dengan 

meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang 

pendidikan menengah lebih tinggi dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan 
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yang lebih tinggi. Demikian pula angka partisipasi masyarakat pada pendidikan 

tinggi lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah. Hal 

ini menunujukkan kondisi dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka 

semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang 

diatas, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan 

program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Salah satu program pemerintah 

tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama 

yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan 

jenjang menengah khususnya SMA. Untuk mencapai tujuan rintisan program 

wajib belajar 12 (dua belas) tahun, pemerintah telah menyiapkan program 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA yang akan disalurkan kepada SMA 

negeri dan swasta seluruh Indonesia. Salah satu tujuan program BOS SMA ini 

adalah membantu sekolah untuk memenuhi biaya operasional non personalia. 

Dalam pengembangannya, program BOS SMA mengalami peningkatan biaya 

satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2016, penyaluran 

dana BOS SMA dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang 

selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara langsung dalam bentuk hibah. 

Pelaksanaan program BOS SMA diatur dengan beberapa peraturan yaitu: 

1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 

2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana 

BOS SMA dari pusat ke provinsi dan pelaporannya. 

3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme 

pengelolaan dana BOS SMA di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas 

daerah ke sekolah. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis 

penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan eana Bantuan Operasional 

Sekolah. 
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Peningkatan Kualitas Pendidikan harus didukung dengan adanya dana, 

sumber daya manusia dan material (Hapenciuc etal.2007). Sumber dana sekolah 

berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat (Peraturan 

Pemerintah Nomer 48 tahun 2008). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana 

keuangan sekolah mengacu pada pengelolaan keuangan Negara. UU 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan 

keuangan Negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan 

Negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib dan taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS dan 

ketidakefektifan pengeloaan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana tidak 

didasarkan pada kebutuhan sekolah tetapi pada ketersediaan anggaran, 

penyalahgunaan keuangan untuk memperkaya diri, pelaporan keuangan yang penuh 

manipulasi, pembelanjaan keuangan yang tidak tepat guna. Pada tingkat 

penyelenggara sekolah, tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan 

anggaran. Penyebab lain juga terjadi pada partisipasi masyarakat yang kurang 

karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran 

sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Jelas terlihat bahwa di dalam 

implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi dan 

akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di sekolah. Keterbukaan 

informasi publik menjadi salah satu indikator kunci dalam implementasinya terkait 

dengan dana BOS adalah melalui program Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan yang berupa rencana biaya 

dan pendanaan rinci untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang yang terdiri 

dari pendapatan dan pengeluaran.  
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Berdasarkan uraian diatas, penulis menanggapi hal tersebut untuk dikaji 

agar diketahui laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS serta hal-hal 

yang mempengaruhinya sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan Judul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Sekolah Dana Bantuan Opersional Sekolah di SMA Negeri 5 Madiun Jawa 

Timur Tahun Ajaran 2017/2018”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diperoleh tiga rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS di SMA Negeri 5 

Madiun? 

2. Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana 

BOS di SMA Negeri 5 Madiun? 

3. Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana BOS di 

SMA Negeri 5 Madiun? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh tiga tujuan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana 

Bos di SMA Negeri 5 Madiun. 

2. Untuk mengetahui transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana 

Bos di SMA Negeri 5 Madiun. 

3. Untuk mengetahui akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dana Bos di 

SMA Negeri 5 Madiun. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

yang telah disebutkan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Manfaat Praktis  

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan sekaligus 

kontribusi dalam menerapkan proses transparasi dan akuntabilitas pengelolaan 

dana bantuan operasional sekolah di sekolah menengah atas. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dalam bidang penelitian dalam dunia 

pendidikan dengan menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama berada 

di perguruan tinggi. 

b. Bagi SMA Negeri 5 Madiun 

Dapat membantu pihak SMA Negeri 5 Madiun dalam melaksanakan proses 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dapat berguna terwujudnya 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dapat menambah sumber referensi terhadap penelitian yang relevan serta 

menambah wawasan dan informasi tentang apa itu transparansi dan 

akuntabilitas di sekolah. 

 

 


