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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Reformasi desentralisasi Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah, merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia 

menuju pemerintahan daerah yang demokratis dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi pertanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah 

dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Sejak awal 

penerapan kebijakan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah telah menjawab 

kesempatan tersebut dengan antusias dan kreativitas yang luar biasa hingga 

menghasilkan capaian dan inovasi yang luar biasa pula. Dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dalam 

melaksanakan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah tersebut. 

Maka dari itu kebijakan Pemerintah Daerah tidak dapat dipungkiri lagi harus 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada 

masyarakat. Tujuan pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem 

manajemen dengan keterbukaan yang positif, efesiensi, efektivitas dan proaktif 

dalam setiap tindakan. 

Sebagai wujud nyata pelayanan prima pemerintah dalam bidang 

pendidikan adalah dengan dicanangkannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
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(Wajardikdas) 9 (sembilan) tahun. Dalam rangka mendukung pencapaian program 

Wajardikdas tersebut, salah satu programnya adalah adanya Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan 

membebaskan peserta didik dari iuran sekolah. Melalui program ini, Pemerintah 

Pusat memberikan dana kepada SD dan SMP. Kepedulian Pemerintah tersebut 

dalam rangka meringankan biaya pendidikan agar terjangkau oleh semua pihak, 

sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak bersekolah. 

Aturan pelaksanaan program mengharuskan penghapusan iuran peserta 

didik bagi sekolah yang sebelum menerima BOS memiliki iuran peserta didik 

lebih kecil dari dana BOS. Sedangkan sekolah sebelum menerima BOS iuran 

peserta didiknya lebih besar dari dana BOS masih boleh menarik iuran peserta 

didik, tetapi harus membebaskan iuran bagi peserta didik miskin dan mengurangi 

iuran peserta didik lainnya. Selain mengatur mengenai iuran peserta didik, dalam 

aturan penggunaan dana juga disebutkan bahwa sekolah dapat menggunakan dana 

untuk memberikan bantuan khusus berupa uang transport kepada peserta didik 

miskin yang dianggap membutuhkan.  

Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam 

rangka membebaskan iuran peserta didik, tetapi sekolah tetap dapat 

mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sejalan dengan 

hal itu, program BOS dilakukan secara “block grant” yang ditransfer secara 

langsung ke sekolah-sekolah. Penggunaannya diserahkan kepada kepala sekolah 

bersinergi dengan komite sekolah yang secara rinci di tuangkan ke dalam Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). 
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Pada setiap tahun pelajaran setiap sekolah akan menyusun pembiayaan 

sekolah yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah yang merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai 

sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan sekolah yang terdiri dari 

sejumlah kegitan rutin serta beberapa kegiatan bersangkutan dan untuk sekolah 

bersangkutan dengan disertai perincian pembiayaan. Diantara sumber dana yang 

dimasukkan ke dalam perhitungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah tersebut adalah dana BOS.  

Besarnya dana BOS dari pemerintah dihitung berdasarkan keperluan setiap 

siswa pada tahun anggaran. Dengan begitu dana BOS yang diterima pada setiap 

SMP di Kabupaten Purwakarta akan berbeda-beda, tergantung dari besarnya 

jumlah siswa pada tahun anggaran tersebut. Dana bantuan pemerintah akan 

membiayai kegiatan operasional sekolah selama 1 tahun anggaran (Januari s.d 

Desember). 

Keterpaduan perencanaan dan penganggaran kinerja merupakan 

komponen penting guna mencapai pengelolaan keuangan dana Bantuan 

Operasional Sekolah yang baik, mencakup juga akuntansi dan penyusunan 

laporan keuangan serta pengawasan internal untuk memastikan bahwa efisiensi, 

efektifitas dan ekonomis dapat tercapai serta mengevaluasi proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan. 

Merebaknya isu kasus-kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, tentang 

penyimpangan atau penyelewengan baik dalam hal penerimaan maupun dalam hal 

penggunaan dana BOS, seperti misalnya dalam hal penerimaan yakni dana BOS 

yang diterima sekolah langsung ke rekening kepala sekolah, bukan pada rekening 
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sekolah. Sedangkan dalam hal penggunaan, kurang sesuai dengan anjuran dari 

Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dana yang dikeluarkan kurang efektif. 

Kemudian kasus yang terjadi lainnya ialah adanya sekolah yang masih meminta 

pungutan terhadap orang tua peserta didik. Padahal, dengan BOS yang diberikan 

Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak dalam bidang 

pendidikan seharusnya sekolah bisa di gratiskan dan tidak ada pungutan biaya 

seperti pungutan untuk SPP atau pungutan untuk kegiatan belajar mengajar 

lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan sistem pengawasan yang kurang efektif 

baik pada saat pendistribusian dana BOS maupun pada saat penggunaannya. 

Dengan adanya sistem pengawasan diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi 

Pemerintah dalam mengevaluasi sampai sejauhmana penggunaan dana BOS 

tersebut di sekolah-sekolah.  

Menghadapi hal ini, menurut Buku Panduan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2009) untuk 

mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan 

wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan 

bentuk penyelewengan lainnya, pemerintah melakukan pengawasan dalam 

penyelenggaraan distribusi dana BOS melalui pengawasan melekat (waskat), 

pengawasan internal, pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat. 

Sehingga, melalui sistem pengawasan tersebut dapat diharapkan pendistribusian 

dana BOS dapat tepat sasaran bagi masyarakat miskin. 

Berbagai kebijakan dan strategi harus terus dikembangkan dan 

ditingkatkan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh manajemen adalah 

dengan meningkatkan sistem pengawasan intern yang efektif dan efesien di setiap 
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sekolah. Dalam usaha menciptakan sistem pengawasan intern yang efektif 

diperlukan pengawas intern. Pengawas intern memiliki tanggung jawab penuh 

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan intern. Pemeriksaan intern merupakan 

kegiatan yang penting untuk menilai apakah semua kebijakan yang ditetapkan 

telah dilaksanakan dengan tepat dan apabila terdapat penyimpangan, pengawas 

intern harus segera melakukan tindakan koreksi agar tujuan perusahaan tercapai.  

Penulis mengadakan penelitian pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta, dikarenakan SMP merupakan lembaga pendidikan dasar formal 

dalam setiap kegiatannya dibiayai menggunakan dana BOS yang sebagian besar 

dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bantuan Operasional Sekolah 

yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran 

bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktik. Biaya tersebut di atas tidak 

termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, 

gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu 

guru. 

Dari uraian di atas, terlihat adanya potensi BOS untuk meningkatkan akses 

pendidikan bagi peserta didik miskin atau bagi anak usia sekolah yang berasal dari 

rumah tangga miskin. Agar Program BOS betul-betul mampu meningkatkan akses 

masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar, perumusan tujuan yang lebih jelas 

tentunya masih perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi, pendampingan dan 

pengawasan bagi sekolah dan masyarakat. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Alit Sunarya 

(2009), mahasiswa Universitas Widyatama yang meneliti Peranan Pengawasan 

Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah 
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Daerah Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

pengawasan fungsional berperan secara signifikan terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

Hubungan penelitian ini terletak pada aktivitas pengawasan yang 

dilakukan pada suatu instansi pemerintahan dalam menilai efektivitas pengelolaan 

keuangan demi tercapainya tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Adapun 

persamaan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa efisiensi, efektifitas 

dan ekonomis dapat tercapai serta mengevaluasi proses akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada objek penelitian, sampel yang diambil, dan tahun penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menetapkan judul:  

“PERANAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP 

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA 

SMP NEGERI DI IBUKOTA KABUPATEN PURWAKARTA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada SMP Negeri di 

Ibukota Kabupaten Purwakarta? 

2) Bagaimana prosedur penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

pada SMP Negeri  di Ibukota Kabupaten Purwakarta? 

3) Bagaimana peranan pengawasan intern terhadap pengunaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan : 

1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada 

SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta. 

2) Untuk mengetahui bagaimana prosedur penggunaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta. 

3) Untuk mengetahui bagaimana peranan pengawasan intern terhadap 

pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di 

Ibukota Kabupaten Purwakarta. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

• Untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah pengawasan intern 

dan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di Ibukota 

Kabupaten Purwakarta. 

• Untuk lebih memahami hubungan antara pengawasan intern dengan 

pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri di 

Ibukota Kabupaten Purwakarta. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

• Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya. 

• Dapat bermanfaat bagi orang lain yang membacanya. 

• Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi saran pemikiran 

untuk SMP Negeri di Ibukota Kabupaten Purwakarta pada khususnya 

dan dunia pendidikan pada umumnya mengenai pengawasan intern 

dalam pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah, agar efektivitas 

dan efesiensi kegiatan belajar mengajar meningkat. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pemerintah Daerah menurut Arimbi Heroepoetri (2005:2) yang diuktif dari 

internet, “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan”.  

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 106 tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksud dengan pemerintah 

daerah sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 yaitu “pemerintah daerah adalah kepala 

daerah berserta perangkat daerah otonom”. 

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan, bahwa yang dimaksud dengan Daerah sesuai Pasal 1 Ayat 1 yaitu : 

 “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. 
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Pengawasan intern yang memadai mempunyai tujuan melindungi harta 

benda perusahaan dengan cara-cara meniadakan pemborosan, penyelewengan dan 

meningkatkan efesiensi kerja dari seluruh organisasi perusahaan sehingga perlu 

adanya syarat-syarat tertentu mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam sistem 

tersebut agar tujuan utama untuk mengamankan harta benda perusahaan dapat 

tercapai yaitu meliputi pemisahan tugas dan wewenang, sistem otorisasi, dan 

sistem-sistem yang sehat, serta ahli dalam melaksanakan tugasnya. 

Berbicara dunia pendidikan bila kita masuk ke dalamnya maka akan kita 

jumpai berbagai macam permasalahan, mulai dari sarana dan prasarana, 

kurikulum sampai budaya, dan tidak kalah penting adalah pembiayaan 

pendidikan. Untuk menjaga kelancaran pembiayaan pendidikan tersebut salah satu 

faktornya di SMP Negeri adalah dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang 

tersebut bahwa Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh 

peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan 

pendidikan yang sederajat). Dengan adanya pengurangan subsidi BBM pada tahun 

2005 dan sehubungan dengan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Sembilan Tahun, Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional 

Sekolah bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan pesantren 

Salafiyah serta sekolah keagamaan non Islam (SD dan SMP) yang 

menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang 
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selanjutnya disebut sekolah. Melalui BOS, peserta didik tingkat pendidikan dasar 

akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah 

yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran 

bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktik. Biaya tersebut di atas tidak 

termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, 

gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu 

guru.  

Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam 

rangka membebaskan iuran peserta didik, namun sekolah tetap dapat 

mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sasaran 

program BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta diseluruh 

kabupaten/Kota dan provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A, Paket B, dan 

SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM, karena ketiga program 

tersebut telah dibiayai oleh Pemerintah secara penuh. 

Besar bantuan operasional yang di terima oleh sekolah penerima BOS 

dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Jadi jelas dengan adanya pengawasan 

intern terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, pimpinan 

dapat membedakan, berapa besar dana yang dialokasikan untuk kegiatan 

operasional kantor dan beberapa besar dana yang dialokasikan untuk kegiatan 

yang berkaitan dengan teknis pendidikan. Dengan kata lain berapa besar untuk 

kegiatan yang bersifat utama dengan kegiatan yang bersifat penunjang. Dengan 

menggunakan pola di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa susunan penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah sudah mengaitkan dengan beberapa unsur 
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antara lain adanya unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta 

pengawasan. 

Efektivitas menurut Mardiasmo (2002:132), yaitu, “Efektivitas merupakan 

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. 

Kegiatan opersional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan 

dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely).” 

Atas dasar definisi di atas dan bila dikaitkan dengan realisasi penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah 

seberapa besar keberhasilan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah yang 

diberikan oleh pemerintah terhadap realisasi kegiatan operasional sekolah, untuk 

mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 
1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif, artinya 

penulis mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitan sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

 

1.6.2 Metode dan Teknik Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut metode penelitian yang penulis gunakan 

adalah metode Asosiatif Kausal. Menurut Sugiyono (2008:38) memberikan 

pengertian metode asosiatif kausal adalah sebagai berikut: 
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“Asosiatif Kausal adalah suatu penelitian yang mencari hubungan antara 
satu variabel dengan variabel lain yang mana hubungan tersebut berbentuk 
kausal yang berhubungan bersifat sebab akibat yang di dalamnya terdapat 
variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen 
(dipengaruhi).” 

 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut: 

• Penelitian lapangan (field reseach) yang terdiri dari: 

1) Wawancara (interview), penulis mengadakan wawancara atau 

tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan sesuai dengan data dan informasi yang penulis 

perlukan. 

2) Kuesioner, dilakukan dengan cara mengisi daftar pertanyaan 

terstruktur dari setiap bagian yang berhubungan. 

3) Pengamatan (observation), penulis mengamati atau meninjau 

secara langsung kegiatan-kegiatan dilapangan yang berhubungan 

dengan topik pembahasan skipsi ini. 

• Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara membaca 

buku-buku (literature) dan sumber-sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini. 

Berdasarkan teknik penelitian diatas, penulis mengemukakan gambaran 

keadaan secara terstruktur, faktual, dan akurat dengan fakta-fakta sehingga 

diketahui hubungan-hubungan dan pengaruh antara dua variabel, kemudian dibuat 

kesimpulan berdasarkan data tersebut melalui perbandingan dengan teori yang 

relevan. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan pada SMP Negeri di Ibukota Kabupaten 

Purwakarta. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2009 – Juli 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


