
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa karena dengan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak seseorang hingga menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan suatu negara. Para 

pemuda Indonesia dituntut memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi 

agar mampu berkompetisi dan memenuhi standar pendidikan nasional. Menurut 

Anggraini (2013) dalam rangka memajukan kualitas pendidikan demi 

mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini pemerintah masih 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang 

belum memenuhi standar, banyaknya anak yang putus sekolah, sarana prasarana 

sekolah yang masih kurang memadai, serta terbatasnya anggaran pendidikan yang 

disediakan oleh pemerintah. 

Dengan permasalahan yang sedang dihadapi, mendorong pemerintah 

menyalurkan berbagai bantuan demi perkembangan pendidikan di Indonesia 

kedepannya. Salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah yang di 

peruntukkan bagi setiap sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 

Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban biaya pendidikan demi 

tercapainya program wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Melalui program 

tersebut, pemerintah berusaha melakukan pemerataan pendidikan kepada seluruh 

lapisan masyarakat dengan harapan dapat meringankan biaya pendidikan bagi 



siswa kurang mampu di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama agar 

memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas. 

Dengan adanya pembebasan biaya sekolah, membuat pihak sekolah dan 

pemerintah harus ekstra teliti dalam mengelola keuangan agar mencapai target 

yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan hal yang dibutuhkan stakeholders untuk 

mengontrol dan mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan serta masalah yang 

ditemukan dalam implemetasi pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga hasil 

yang temukan lebih efisien dan dapat disampaikan secara transparan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi atas 

berbagai informasi dalam pengelolaan keuangan tersebut.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara 

berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 dan 3 

menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. 

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendididkan bagi seluruh peserta 

didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain 

yang sederajad (Republik Indonesia, 2003). 

Menurut Khafidhoh (2011) Akuntabilitas sekolah merupakan syarat penting 

untuk menjamin setiap dana yang dikucurkan pemerintah bisa berdampak 



terhadap kemajuan pendidikan. Tim managemen Bantuan Operasional Sekolah 

yang tediri dari kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah seharusnya 

menjadi pilar terwujudnya akuntabilitas BOS. Tim ini mesti lebih transparan 

dalam perencanaan dan penggunaan dana BOS. Namun sering terjadi kesenjangan 

informasi antara tim manajemen BOS dan para pemangku kepentingan sekolah 

seperti wali murid, guru, dan siswa sendiri. Guru yang merupakan aktor penting 

dalam proses pembelajaran disekolah, ternyata tidak semuanya mengetahui 

tentang penggunaan BOS. Jarangnya wali murid berpartisipasi karena kurangnya 

informasi dari pihak sekolah juga menjadi permasalahan, terlebih lagi peranan 

siswa sebagai konsumen lansung pelayanan program sekolah. Pada kenyataannya, 

tidak banyak yang bisa dilakukan siswa untuk ikut menentukan penggunaan dana 

dan pengawasannya. Asumsi publik yang menganggap siswa adalah anak-anak 

yang tidak perlu tahu urusan sekolah perlu diubah karena mereka merupakan 

pihak paling penting dalam program sekolah. 

Anggraini (2013) dalam pengujiannya tentang Transparansi, Partisipasi, 

dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di 

SDN Pacarkeling VIII Surabaya mengatakan bahwa transparansi dapat 

mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak 

dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit 

terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas saling 

berkaitan dalam menciptakan Good Governance. 



Hernanda (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

menyimpulkan bahwa, 1) Pengelolaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) Singaraja dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Huda 

Singaraja masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas terutama pada 

prinsip untuk jujur, objektif, transparan, dan akurat. Hal ini disebabkan karena 

masih adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam mengelola dana BOS. 2) 

Hasil perbandingan akuntabilitas pada MIN Singaraja dan MIS Al-Huda 

menunjukkan adanya banyak kesamaan dalam pengelolaan dana BOS, 

perbedaannya hanya sebatas pada besar jumlah dana yang diterima, cara 

pencairan dana, dan jumlah indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi sesuai 

dengan JUKNIS BOS 2012. 

Bhawa, et al (2014) menguji tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. Dari 

pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa, 1) Pengelolaan dana BOS pada seluruh 

sekolah dasar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk Teknis 

Pengunaan dan Pertangungjawaban Keuangan dana BOS Tahun 2013, 2) Tingkat 

efektivitas pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar mencapai 87%, 

berada dalam kriteria sangat efektif, 3) masalah yang dihadapi seluruh sekolah 

dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami 

pengelolaan dana BOS, 4) upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu 

melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan 

penguatan pada komite terkait dana BOS. 



Penelitian ini mengukur tentang akuntabilitas dan transparasi pengelolaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah yang menjadi penting untuk diteliti melihat 

jumlah anak yang putus sekolah semakin meningkat karena faktor biaya. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bhawa, et 

al (2014), Hernanda (2013), dan Anggraini (2013) tentang pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah secara umum baik itu tingkat negeri maupun 

swasta. Penelitian ini dipilih karena sudah banyak kasus-kasus tentang 

penyelewenngan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS yang terjadi apalagi 

didaerah yang sulit dijangkau pemerintah. Untuk itu, peneliti memilih Sekolah 

Dasar Negeri 3 Gerunung sebagai objek penelitian untuk menganalisis 

pengelolaan dan penyaluran dana BOS di sekolah tersebut sudah dilakukan secara 

efektif dan transparan atau tidak. 

 

 

 



 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Gerunung? 

2. Permasalahan apa yang dihadapi SDN 3 Gerunung dalam pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Gerunung 

2. Untuk mendeskripsikan apasaja masalah yang dihadapi SDN 3 Gerunung 

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak yaitu: 

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. 

2. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pendidik maupun 

pemerintah tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah. 



3. Dapat digunakan sebagai referensi dan masukan bagi peneliti lainnya yang 

tertarik pada bidang kajian ini. 


