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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma reformasi di Indonesia ditandai dengan munculnya 

semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek 

kehidupan. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Tuntutan terhadap 

adanya Good Governance dan akuntabilitas pada sektor publik dewasa ini 

cenderung meningkat. Di era demokratisasi saat ini sangat diperlukan adanya 

tata kepemerintahan yang baik atau Good Governance, dimana kata “baik” 

yang dimaksudkan disini adalah tata kepemerintahan yang mengikuti kaidah-

kaidah tertentu sesuai dengan prinsip–prinsip dasar Good Governance 

(Haryanto, 2007).  Ada sembilan prinsip good governance menurut United 

Nation Development Programme (UNDP), (Ulum 2008:40) yaitu 

participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus 

orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic 

vision.  

Good School Governance (GSG) merupakan istilah lain dari Good 

Corporate Governance (GCG) yang digunakan untuk instansi pendidikan 

khususnya sekolah. Good School Governance (GSG) adalah sebuah 

perangkat pendukung untuk membentuk sebuah sekolah dengan tata kelola 

yang baik. Di dalam GSG pengelolaan keuangan  menjadi  salah  satu  pokok 

bahasannya. Prinsip good school governance yang digunakan dalam 

pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 
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tidak jauh berbeda dengan prinsip good corporate governance, yaitu 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 

Ayat 1). Dengan menerapkan prinsip good school governance, diharapkan 

akan dapat meningkatkan tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi 

sebuah sekolah sehingga tingkat efektivitas terhadap pengelolaan keuangan 

sekolah juga mengalami peningkatan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

pendanaan pendidikan menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat. Perwujudan dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan 

penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah melalui program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). 

Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan 

yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup 

masyarakat luas. Hal ini didukung dengan diaturnya UUD 1945 Pasal 31 ayat 

4 yakni Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Program BOS 

bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana 
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pendidikan yang berdasarkan prinsip partispasi, transparansi, akuntabilitas 

publik, efisiensi, dan keadilan (Fauzan, 2014). Dengan adanya program dana 

BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan 

pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah. 

Tetapi dalam praktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi 

dalam pengelolaan dana BOS. Menurut penelitian Indonesia Corruption 

Watch (ICW) oleh Febri Diansyah dalam (Fauzan, 2014), secara nasional 

dengan sampel sekolah 3.237 buah pada 33 provinsi ditemukan nilai 

penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar. Rata-rata penyimpangan 

setiap sekolah mencapai Rp 13,6 juta dan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari 

total sampel sekolah yang diaudit. Data kejaksaan dan kepolisian seluruh 

Indonesia periode 2004-2009 berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait 

dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari 

kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Faktor penyebab penyimpangan dana 

BOS di tingkat sekolah, salah satunya adalah rendahnya transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. 

Permasalahan lain penyebab penyimpangan yang terjadi yaitu 

kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, pihak sekolah kurang 

tepat waktu dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya 

kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta 

kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis 
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(Regina, 2015). Berdasarkan fenomena di atas penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good School Governance 

Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Operasional Sekolah”. 

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan Good School Governance berdasarkan prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berpengaruh terhadap efektivitas 

pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) di Kecamatan Lowokwaru? 

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan sampel Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) yang berada di Kecamatan Lowokwaru. Peneliti hanya 

meneliti sekolah dasar di bawah naungan Kementrian Pendidikan Nasional 

(Kemendikbud) dan tidak meneliti sekolah dasar di bawah naungan 

Kementrian Agama (Kemenag). 

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Good 

School Governance berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah 

pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru.  

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan literatur ilmu

akuntansi, khususnya dalam kajian tentang Good Governance yang
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membahas mengenai akuntantabilitas, transparansi dan partisipasi pada 

sektor pendidikan. 

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk menilai 

kinerja sekolah dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah 

(BOS) agar pihak sekolah dapat menggunakan dana bantuan tersebut 

dengan efektif sesuai dengan tujuan pemerintah.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

mengenai kajian tentang Good Governance pada sektor publik, 

khususnya dalam sektor pendidikan. Serta diharapkan dapat 

menambah wawasan peneliti mengenai kebijakan-kebijakan 

pemerintah, khususnya tentang program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). 

b. Bagi Pihak Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan khususnya dalam mengatur rencana penggunaan dan 

pertanggungjawaban dana BOS yang dikelolanya. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan khususnya dalam memberikan masukan kepada 

pemerintah guna mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan 

efektivitas penggunaan dana BOS. 


