
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat

capaian pembangunan sumber daya manusianya, bahkan pendidikan menjadi

domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi.

Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa

kecuali. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga

negara berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang

dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistim Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan

sistim pendidikan di Indonesia.

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistim pendidikan

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia

agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan

proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun

langkah–langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi

tersebut antara lain: 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional,

regional maupun internasional. 3) Meningkatkan relevansi pendidikan dengan
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kebutuhan masyarakat dan tantangan global. 4) Membantu dan memfasilitasi

pengembangan dan potensi anak secara utuh sejak usia dini,mengoptimalkan

pembentukan kepribadian yang bermoral. 5) Meningkatkan profesionalisme dan

akuntabilitas lembaga pendidikan. 6)Mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan, pemerintah telah melakukan langkah–

langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi:

(1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses

tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu

membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta

didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari

paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran

yang menitik beratkan peran pendidik dalam mentransformasikan

pengetahuan bergeser ke paradigma pembelajaran yang memberikan peran

lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan

kreativitasnya.

(2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia

sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai

subyek pembangunan secara utuh. Dalam rangka mewujudkan cita- cita

pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan

berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun

eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar
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mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta

terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain

faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era

globalisasi pada abad ke-21 ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya

manusia yang cerdas,unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan

manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu

bermitra dan berkompetisi pada tataran global.

Sumber daya manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan demikian

juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah

belum sesuai yang kita harapkan. Kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi

isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras seacara

terus menerus dan konsisten. Untuk meningkatkan mutu pendidikan manusia

dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan

manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

Indikator kesehatan dan indikator pendidikan, jelas menunjukkan korelasi

langsung dan merupakan mata rantai yang tidak terputuskan serta mempunyai

pengaruh signifikan terhadap mutu sumber daya manusia. Dengan demikian

rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya mutu pendidikan masyarakat

merupakan bukti belum berhasilnya pembangunan Pemerintah Indonesia bidang

pendidikan. Meskipun demikian pemerintah secara terus menerus melakukan

upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam

kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat

terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui kualitas Peningkatan
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Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang

lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini dirasakan kurang dapat

menjangkau layanan pendidikan dasar.

Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan

harga bahan pokok lainnya yang berkorelasi negatif terhadap kemampuan daya

beli masyarakat kurang mampu/miskin, sehingga kondisi semacam ini akan dapat

menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9

Tahun, hal ini juga diperparah dengan bertambahnya penduduk miskin. Sehingga

kedua permasalahan tersebut mempunyai dampak terhadap penduduk kurang

mampu/miskin akan semakin sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

khususnya biaya pendidikan (Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan

Operasional Sekolah Depdiknas-Depag Tahun 2007).

Berangkat dari permasalahan di atas, pemerintah telah mengurangi subsidi

bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat

program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya

masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut

adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan,dan bantuan

langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi

anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah

(BOS).Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-

sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah

ditetapkan dalam persyaratan peserta program. Sekolah yang dicakup dalam

program ini adalah SD/MI/SDLB/Salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/
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SMPLB/Salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai

dilaksanakan pada Juli 2005 bersaman dengan awal tahun pelajaran 2005/2006.

Secara konseptual Program BOS berbeda dengan Program Kompensasi

Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan

sebelumnya. Sampai dengan tahun anggaran 2004/2005, PKPS-BBM bidang

pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi

siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM)

Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat

berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005 BKM diberikan

dengan nilai beasiswa Rp 30.000 per bulan per siswa untuk tingkat SD dan

Rp 60.000 per bulan per siswa untuk tingkat SMP. Setiap sekolah yang

mendapat kuota tertentu melakukan seleksi siswa yang berhak menerima.

Selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui

kantor pos yang ditunjuk.Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda

dengan BKM karena dana tidak diberikan kepada siswa miskin tetapi diberikan

kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke

sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Tujuan

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya

pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang

lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu.

Adapun ketentuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah: SD/MI/

SDLB/Salafiyah Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp 397.000 per

siswa/tahun atau rata-rata tiap bulan Rp 33.000. SMP/MTs/SMPLB/SMTP/

Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp 570.000/per siswa
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/tahun atau rata-rata tiap bulan Rp 47.500. Waktu pelaksanaan BOS pada tahun

2007 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember yaitu

untuk semester 2 (dua) 2006/2007 dan semester 1 (satu) tahun pelajaran

2007/2008.

Program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa kenaikan

harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan

berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapatkan

Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Sementara itu, Undang –

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1)

menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”Dana operasional sekolah

diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar

maupun Sekolah Menengah Pertama baik negeri/ swasta melalui rekening atas

nama lembaga penerima dana BOS. Sekolah yang menerima BOS diharuskan

untuk mengikuti semua aturan pengelolaan, penggunaan, pertanggung jawaban

dana BOS yang telah diterima.

Secara konsep program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan

untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak

mampu agar dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai

dan bermutu, akan tetapi kenyataan praktek di lapangan pelaksanaan program

BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini dapat kita buktikan

masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan
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secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan

selalu dibebani biaya pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dan dilaksanakan

selama ini ibarat menerima ”durian runtuh” meskipun telah dilakukan sosialisasi

tetap saja sekolah mengalami kesulitan dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban dan penggunaan dana dirasakan belum efektif, seperti

ditunjukkan besaran dana BOS dipakai untuk membayar guru tidak tetap.

Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS

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

kenyataan di lapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu

mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat

bertentangan dengan konsep program 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 kekurangan anggaran sekolah

yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Sekolah yang

dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat

akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan

audit oleh Akuntan publik,sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih

diragukan.

Faktor lain yang dialami SDN Balerejo 01 Kecamatan Kebonsari selain

permasalahan di atas yaitu mengenai gedung sekolah yang tampaknya megah
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namun sangat memprihatinkan karena selama ini gedung SDN Balerejo 01 belum

pernah disentuh yang namanya rehabilitasi, sarana dan prasarana masih kurang

memadai dan masih jauh dari cukup seperti: (1) Laborat IPA, (2) Media

elektronik yang saat ini diperlukan, (3) Laborat pustakawan tidak memenuhi

kualifikasi rasio dan jenjang, (4) Tenaga administrasi sekolah yang masih sangat

kurang, (5) Jumlah guru PNS seimbang dengan jumlah guru tidak tetap.

Permasalahan lain yang muncul yaitu tentang siswa, banyak siswa yang

masih sulit untuk belajar, karena orang tua punya anggapan bahwa sekolah satu-

satunya tempat belajar bagi anaknya sehingga banyak orang tua yang sibuk

dengan pekerjaannya, karena terbukti orang tua siswa banyak yang meninggalkan

anaknya untuk bekerja ke luar negeri. Mereka berfikir karena sudah

mempercayakan kepada sekolah, maka anak mereka harus berhasil tanpa melihat

bagaimana kondisi belajar anak mereka setiap harinya di sekolah. Dan tidak

mengingat bahwa waktu belajar di sekolah sangat terbatas sekali, akibat dari

situlah banyak anak yang sulit dalam pencapaian pembelajaran yang diharapkan

oleh para guru khususnya.

Dari kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan analisis

pelaksanaan program BOS di SDN Balerejo 01 karena dana BOS tersebut tidak

diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah

sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa manfaat dan

cakupan,pemerataan BOS bagi siswa/ siswi miskin atau kurang mampu yang ada

di SDN Balerejo 01 oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian

sasaran program BOS di SDN Balerejo 01 sekiranya perlu dilakukan kajian

melalui analisis program BOS SDN Balerejo 01, dari sinilah maka penelitian ini
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akan mengangkat judul: ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI

BALEREJO 01 KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN Tahun

2009.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan BOS di SDN Balerejo 01

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

1.2.2. Bagaimanakah dampak mekenisme pelaksanaan BOS di SDN Balerejo

01 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum penelitian pelaksanaan program BOS di SDN

Balerejo 01 Kecamatan Kebonsari untuk mengumpulkan informasi yang terkait

dengan pelaksanaan program BOS, sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

1.3.1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan dana BOS dalam rangka

meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin atau

tidak mampu di SDN Balerejo 01 Kecamatan Kebonsari Kabupaten

Madiun

1.3.2. Mengetahui dampak mekanisme pelaksanaan program BOS terhadap

sekolah maupun masyarakat desa Balerejo Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun.
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1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pikiran

tentang kajian kebijakan pendidikan, khususnya analisis pelaksanaan

kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di SDN Balerejo 01 Kecamatan

Kebonsari Kabupaten Madiun

1.4.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

(1) Bagi sekolah, yakni dapat memberikan wawasan dan kontribusi

terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program BOS di

tahun berikutnya

(2) Bagi Unit Pelaksana Teknis/Dinas Pendidikan, penelitian ini

diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi persepsi yang beragam terhadap istilah yang dijadikan

fokus dalam penelitian ini, maka diberi batasan dalam bentuk penegasan istilah.

Istilah –istilah yang dimaksud adalah:

1.5.1. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal, yang

bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk

menciptakan tata nilai baru yang akhirnya dapat membawa perubahan

lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini menurut peneliti kebijakan

yang berkaitan dengan rumusan masalah tentang Pelaksanaan Kebijakan

Bantuan Operasional Sekolah diharapkan berperan besar terhadap

percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun. Yang diperuntukkan anak

kurang mampu/keluarga miskin sehingga tidak ada siswa miskin putus
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sekolah yang dikarenakan tidak bisa membayar iuran/pungutan yang

dilakukan oleh sekolah.

Secara konseptual, sekolah memegang kunci penentu dalam

penggunaan BOS termasuk kebijakan pemberian bantuan khusus untuk

siswa miskin dalam rangka mencapai program penuntasan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh SDN Balerejo 01 dalam

rangka mencapai tujuan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan

Dasar (Wajardikdas) 9 tahun, peran kepala sekolah dalam manajemen

BOS menjadi penting dalam perancangan dan pelaksanaan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Oleh karena itu,

selain memiliki tujuh tugas pokok dan fungsi yang disebut EMASLIM

(educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, and

motivator), kebijakan lain yang dilaksanakan yaitu memprioritaskan bagi

siswa miskin/tidak mampu untuk tidak dibebani membayar buku lembar

kerja siswa.

1.5.2. Dampak adalah seberapa besar kebijakan mempunyai pengaruh kuat yang

mendatangkan akibat pada tujuan yang hendak dicapai.

1.5.3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk

penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar

sebagai pelaksana program wajib belajar.
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