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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengawasan Intern  

2.1.1 Pengertian Pengawasan Intern  

Setiap organisasi ataupun lembaga tentunya memiliki keinginan untuk 

mewujudkan tercapainya sasaran/tujuan yang sudah ditetapkan. Karena itu 

diperlukan pengelolaan organisasi yang dilakukan secara tertib, teratur, dan 

dijalankan oleh orang yang profesional, jujur dan bertanggung jawab. Menurut 

Oteng Sutisna (1983) yang dikutif oleh Djam’an Satori dan Ruswandi Hermawan 

(2005:1), “kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah 

manajemen sama artinya dengan administrasi.” 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan seperti halnya organisasi lain harus 

dikelola dengan baik, agar penyelenggaraan pendidikan dapat dijalankan dengan 

efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing serta mampu 

menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menurut Djam’an Satori dan 

Ruswandi Hermawan (2005), “Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai 

upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan”. 

Saat ini berkembang dua pengertian pengawasan intern, yaitu pengertian 

dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pengawasan intern 

merupakan pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (crossfooting) 

maupun penjumlahan menurun (downfooting). Dan dalam arti yang luas, 
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pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi semua alat-

alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan.  

Pengertian pengawasan/pengendalian intern menurut American Institute of 

Certified Public Accountant (AICPA) yang dikutip oleh Revrisond Baswir 

(2001:118) adalah sebagai berikut:  

“Meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu 
perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan 
harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian dan kebenaran data 
akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, serta mendorong ketaatan 
terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh 
pemimpin perusahaan.” 
 

Kemudian Indra Bastian (2003:203) memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Pengawasan Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan 

pimpinan.”  

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern 

meliputi struktur organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi 

yang digunakan di dalam perusahaan yang bertujuan untuk:  

a) Menjaga keamanan harta milik perusahaan. 

b) Memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi.  

c) Meningkatkan efisiensi usaha.  

d) Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari 

kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.  
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Menurut AICPA yang dikutip oleh Indra Bastian (2003:51) membagi 

pengawasan/pengendalian intern menjadi dua bagian yaitu:  

“ 1) Pengawasan administrasi (administrative control): Pengawasan 
administratif yang meliputi, organisasi dan semua prosedur serta 
catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 
yang mengarah pada otorisasi manajemen atas suatu transaksi. 
Otorisasi semacam itu adalah suatu fungsi manajemen yang secara 
langsung berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk mencapai 
tujuan organisasi dan merupakan titik pangkal dari penyelenggaraan 
pengawasan akuntansi terhadap transaksi. 

 2) Pengawasan akuntansi (accounting control): Meliputi organisasi, 
semua prosedur, dan catatan yang berhubungan dengan harta 
kekayaan, serta dapat dipercayanya catatan keuangan. Oleh karena itu 
pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga memberi 
jaminan yang memadai bahwa:  
- Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen, baik 

yang bersifat umum maupun yang khusus. Transaksi dibukukan 
sedemikian rupa, sehingga memungkinkan penyusunan laporan 
keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia atau 
kriteria lain yang berlaku bagi laporan keuangan, dan untuk 
penyelenggaraan pertanggungjawaban atas aktiva perusahaan.  

- Setiap kegiatan yang berkenaan dengan aktiva hanya 
diperkenankan apabila sesuai dengan otorisasi manajemen. 
Pertanggungjawaban pencatatan akuntansi aktiva dibandingkan 
dengan aktiva yang ada, dalam selang waktu yang wajar dan bila 
ada se1isih diambil tindakan penyelesaian yang tepat.”  

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 

pengawasan akuntansi dengan pengawasan administratif. Pengawasan akuntansi 

dimaksudkan untuk mengamankan aktiva perusahaan dan dapat dipercayanya data 

akuntansi, sedangkan pengawasan administratif dimaksudkan untuk mendorong 

efisiensi usaha dan ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  
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2.1.2 Unsur-Unsur Pengawasan Intern.  

Pengawasan intern yang memadai dalam perusahaan yang satu akan 

berbeda dengan perusahaan yang 1ainnya. Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal yang 

bersifat khusus yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Pengawasan intern 

dalam perusahaan akan berjalan dengan memuaskan apabila terdapat unsur-unsur 

yang merupakan dasar bagi terciptanya suatu pengawasan intern yang memadai.  

Unsur-unsur pengawasan/pengendalian intern menurut COSO yang 

dikutip oleh Indra Bastian (2003:52) adalah:  

“ 1) Lingkungan pengendalian, merupakan kerangka umum yang menjadi 

dasar dijalankannya kebijakan pengendalian khusus dan prosedurnya. 

 2) Penilaian risiko, semua organisasi tanpa memperhatikan ukuran, 

struktur atau industri menghadapi risiko intern dan ekstern. 

 3) Aktivitas pengendalian, organisasi mengembangkan spesifik aktivitas 

pengendalian kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 

manajemen telah menjalankan secara tepat. 

 4) Informasi dan komunikasi, informasi harus diidentifikasi, diproses 

dan dikomunikasikan sehingga personil yang tepat akan 

menjalankannya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 5) Memonitor, adalah untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern 

dengan cara memonitor aktivitas, seperti: pengawasan pegawai setiap 

hari, dengan melakukan evaluasi secara terpisah, seperti audit secara 

periodik, atau dengan melakukan kombinasi kedua cara tersebut.” 

 

Adapun unsur-unsur pengawasan/pengendalian intern menurut SPAP yang 

dikutip Arifin Wirakusumah dan Sukrisno Agus (2003:62) adalah:  

“ 1) Lingkungan pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 

pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian 

intern, menyediakan disiplin dan struktur. 
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 2) Penaksiran risiko, adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap 

risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu 

dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 

 3) Aktivitas pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

 4) Informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, penangkapan, 

atau pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 

memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. 

 5) Pemantauan, adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu.” 

 

Prinsip-prinsip umum pengawasan intern hanya berlaku sebagai pedoman, 

bukan merupakan suatu keharusan yang ditetapkan secara baku. Meskipun 

demikian, menurut AICPA yang dikutip oleh Zaki Baridwan (1990:45) 

mengemukakan bahwa suatu sistem pengawasan intern yang memuaskan akan 

bergantung sekurang-kurangnya empat unsur pengawasan intern, yaitu: 

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tepat. 

2) Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik berguna 

untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta 

milik, hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya. 

3) Praktek-praktek yang sehat haruslah dijalankan didalam melakukan 

tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian didalam organisasi. 

4) Suatu tingkatan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung 

jawab. 

Kemudian menurut Mulyadi (2001:164), untuk menciptakan sistem 

pengawasan intern yang baik dalam organisasi maka ada empat unsur pokok yang 

harus dipenuhi, antara lain: 
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1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. 

2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Unsur-unsur tersebut diatas adalah sangat penting dan harus diterapkan 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi, agar terdapat adanya sistem 

pengawasan intern yang baik, sebab kelemahan yang serius dalam salah satu 

diantaranya, pada umumnya akan merintangi sistem itu bekerja dengan lancar dan 

sukses. 

 
 
2.1.3 Keterbatasan Pengawasan Intern.  

Sebenarnya daripada kita menggunakan istilah pengawasan intern yang 

baik, lebih tepat menggunakan istilah pengawasan intern yang memuaskan. Istilah 

baik mencerminkan keadaan yang ideal, sedangkan kita tahu ada batas-batas 

tertentu yang tidak memungkinkan pengawasan yang ideal itu tercapai. 

Keterbatasan pengawasan intern ini dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2008:8) 

yaitu:  

“ 1) Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak 
jelas.  

 2) Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang dicapai dan 
bukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi.  

 3) Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan tanpa memperhatikan sisi 
manfaat dan biayanya. 

 4) Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan 
berkurang atau bahkan hilangnya inisiatif dan kreativitas setiap orang. 
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 5) Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku, padahal faktor 
manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu 
pengendalian.” 

 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 

dengan keterbatasan pengawasan intern adalah kondisi-kondisi yang 

menyebabkan tidak tercapainya pengawasan intern yang memuaskan. 

Keberhasilan suatu pengawasan intern, pada akhirnya akan ditentukan oleh faktor 

manusia sebagai pelaksana sistem tersebut.  

Dengan demikian penerapan pengawasan intern tidaklah dimaksudkan 

untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau 

penyelewengan, tetapi untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau 

penyelewengan itu semaksimal mungkin, dan apabila kesalahan atau 

penyelewengan itu terjadi dapat diketahui dan diatasi dengan segera.  

 

2.2 Bantuan Operasional Sekolah  

2.2.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah  

Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan cita-cita 

bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, salah 

satunya diperlukan kualitas sumber daya yang memiliki kemampuan, keahlian dan 

keterampilan, serta ditunjang dengan sikap mental berakhlak mulia sehingga 

memiliki daya saing dan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam 

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut maka peran 

pendidikan dipandang sangat penting artinya dalam menghadapi era globalisasi. 

Peran pendidikan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik 

agar dapat berperan di masa yang akan datang. Para lulusan diharapkan akan 
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mampu memecahkan problema hidup yang dihadapi, termasuk dalam rangka 

mencari ataupun menciptakan lapangan pekerjaan. Secara ekonomi faktor 

produksi sumber daya manusia yang berkualitas disediakan oleh rumah tangga 

konsumen yang nantinya akan disalurkan ke rumah tangga produksi sebagai 

tenaga kerja/tenaga ahli dalam memproduksi barang ataupun jasa. Tenaga kerja 

yang profesional akan dihargai dengan upah/gaji yang tinggi dibandingkan dengan 

tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan, inilah yang dimaksud 

dengan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia (human capital). 

Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara 

pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi (Nanang Fattah, 

2004:18). Dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, tidak kalah 

penting harus lebih diperhatikan juga oleh pemerintah dan masyarakat adalah 

pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang diharapkan selain memadai 

juga diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat dipergunakan secara efisien. 

Pembiayaan pendidikan yang efisien berkaitan dengan bagaimana biaya-biaya  

yang dikeluarkan dapat menghasilkan output yang maksimal. 

Mengenai pengertian biaya, Mulyadi (2005:8) mengemukakan sebagai 

berikut: “Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva.”  

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:147) “istilah 

biaya diartikan dengan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, 

melakukan, dsb) sesuatu”. Dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang 
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pelaksanaannya mengeluarkan pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan 

uang dinamakan biaya. 

Mulyadi (2005;7) menggolongkan biaya secara umum sebagai berikut: 

“ 1) Objek pengeluaran. 
 2) Fungsi pokok dalam perusahaan. 
 3) Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 
 4) Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan. 
 5) Jangka waktu manfaatnya.” 

 
Menurut Cohn (1979), Thomas Jone (1985), Alan Thomas (1976) yang 

dikutif oleh Nanang Fattah (2004:23) mengatakan tentang pembiayaan pendidikan 

sebagai berikut: 

 “Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya 
tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar 
siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya 
transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, 
maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan 
yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang 
(opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.”  

 
Selanjutnya mengenai pengertian pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:147) adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya”. 

Dan menurut lampiran Peraturan Bupati Purwakarta nomor 75 tahun 2005 

menyatakan “pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan 

untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.”  

Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2005:263) mengemukakan: “Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pendidikan dan pelatihan”. 

Mengutip Kamus Webster”s New World Dictionary, Nanang Fattah 

(2004:14) mengemukakan: 
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“Pendidikan dirumuskan sebagai proses pengembangan dan latihan yang 
mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan 
kepribadian (character), terutama yang dilakukan dalam suatu bentuk 
formula (persekolahan) kegiatan pendidikan mencakup proses dalam 
menghasilkan (production) dan transfer (distribution) ilmu pengetahuan 
yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar (learning 
organization).”  
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan tentang pembiayaan 

pendidikan adalah seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada lembaga 

pendidikan baik itu penerimaan maupun pengeluaran yang mendanai proses 

penyelenggaraan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia dalam usaha 

peningkatan pengetahuan, keterampilan serta kedewasaan kepribadian. 

Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan komitmen 

pemerintah dalam bidang pendidikan, untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa 

setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa 

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Kemudian dalam 

ayat 3 menyebutkan bahwa “wajib belajar merupakan tanggung jawab negara 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat.” Untuk mensukseskan hal tersebut di atas pemerintah berusaha 

semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menikmati 

pendidikan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP dan pendidikan sederajat 

lainnya yang seluas-luasnya, termasuk di dalamnya memberikan pendidikan gratis 

bagi seluruh siswa pada jenjang pendidikan tersebut dengan adanya program 

Bantuan Operasional Sekolah sejak tahun 2005. Yang dimaksud dengan Bantuan 
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Operasional Sekolah (BOS) menurut buku panduan yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional (2009:12) menyebutkan: “BOS adalah program pemerintah 

untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar 

sebagai pelaksana program wajib belajar.”  

Adapun sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah memiliki 

tugas dan tanggung jawab menurut buku panduan BOS (2009;19) sebagai berikut: 

“ 1) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa 
yang ada.  

 2) Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka 
harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening 
Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim 
Manajemen BOS Kab/Kota.  

 3) Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim 
Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala 
jenis iuran.  

 4) Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.  
 5) Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh 

dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah 
menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman 
sekolah.  

 6) Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah 
dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah 
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua 
Komite Sekolah.  

 7) Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang 
yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, 
Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.  

 8) Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-
barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan 
pengumuman setiap 3 bulan.  

 9) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di 
sekolah.  

 10) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.  
 11) Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS 

Kab/Kota.  
 12) Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis.”  

 
Bantuan Operasional Sekolah merupakan keseriusan kebijaksanaan 

pemerintah dalam masalah pemerataan pendidikan bagi semua warga negara 
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dalam mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Selain itu juga dana Bantuan 

Operasional Sekolah sangat erat hubungannya dengan bentuk kepedulian 

pemerintah terhadap rakyat miskin sehingga mereka dapat menikmati kesempatan 

yang tinggi terhadap dunia pendidikan, sehingga nantinya semua akan sadar 

begitu pentingnya pendidikan di masa yang akan datang. 

 

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Bantuan Operasional Sekolah 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya memiliki tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai. Begitu pula dengan kebijakan program Bantuan 

Operasional Sekolah yang sudah dijalankan sejak bulan Juli 2005. Menurut buku 

panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar 

dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2009:4) menyebutkan bahwa: 

“Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 
tahun yang bermutu. 
 
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:  
1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 

beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun 
sekolah swasta.  

2) Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap 
Biaya Operasional Sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf 
internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).  

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah 
swasta.”  
 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

Bantuan Operasional Sekolah adalah untuk menyediakan dana operasional yang 

dibutuhkan oleh siswa dan sekolah negeri maupun swasta sehingga menjadi 

keringanan bagi siswa miskin dalam bersekolah.  
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Adapun sasaran program dan besar bantuan untuk tahun 2009, menurut 

buku panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional (2009:4) menyebutkan 

sebagai berikut:  

“Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk 
Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar 
Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri 
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A 
dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.  
Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS 
Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:  
• SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun  
• SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun  
• SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun  
• SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun.” 

 
Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas akan tercermin berapa anggaran yang 

akan diterima oleh setiap sekolah dalam tahun tersebut dengan melihat jumlah 

siswa yang ada di sekolah tersebut sehingga akan memunculkan pilihan-pilihan  

kebijaksanaan untuk suatu periode berkenaan dengan pencapaian biaya yang akan 

ditetapkan dalam anggaran sekolah yang bersangkutan.  

  
 
2.2.3 Prosedur Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah 

Setiap tahun pelajaran, sekolah-sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). Ada perbedaan antara penyusunan anggaran pada 

instansi lain dengan penyusunan anggaran di sekolah, dimana anggaran instansi 

lain disusun untuk tahun anggaran (Januari s.d Desember), sedangkan penyusunan 

anggaran di sekolah untuk tahun pelajaran (Juli s.d Juni). Untuk itu setiap sekolah 

harus melakukan revisi RKAS jika pada bulan Januari ada perubahan anggaran 
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BOS yang akan diterima. Dalam pengalokasian dana Bantuan Operasional 

Sekolah menurut buku panduan BOS (2009:20) dilaksanakan sebagai berikut:  

“ 1) Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap 
sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian 
menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.  

 2) Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS 
Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan 
dalam DIPA Provinsi.  

 3) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS 
Kabupten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap 
sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.  

 4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang 
bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK 
penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala 
Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah 
ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan 
yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus 
menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).  

 5) Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS 
dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS 
Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima 
BOS.  

  
Selanjutnya dalam buku panduan BOS itu pula (2009:21) menyatakan: 
 
“Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh sekolah penerima 
BOS bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun 
pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:  
• Alokasi BOS untuk periode Januari-Juni 2009 didasarkan pada jumlah 

siswa tahun pelajaran 2008/2009.  
• Alokasi BOS periode Juli-Desember 2009 didasarkan pada data jumlah 

siswa tahun pelajaran 2009/2010. Oleh karena itu, setiap sekolah 
diminta agar mengirim data jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS 
Kab/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2009 
selesai.” 
 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut bahwa dalam penyusunan 

Anggaran untuk pengajuan Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan dan 

direncanakan bersama Komite Sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

 

a) Menginventarisasi rencana kegiatan yang akan datang. 
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b) Menyusun rencana kegiatan sekolah berdasarkan skala prioritas. 

c) Menentukan program kerja. 

d) Menentukan rincian program. 

e) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. 

f) Menghitung dan menentukan dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

rencana. 

g) Menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. 

h) Dimusyawarahkan dalam rapat komite sekolah dengan orang tua 

siswa. 

i) Penetapan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RRKAS) menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

melalui surat keputusan Kepala Sekolah. 

Selanjutnya penyusunan anggaran untuk pengajuan Bantuan Operasional 

Sekolah setiap sekolah harus menerapkan prinsip efisiensi anggaran. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya, dana yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama (bisa 

kurang atau lebih) dari jumlah yang telah dianggarkan. Untuk itu harus dianalisis 

sebab-sebabnya, apabila diperlukan dapat dilakukan revisi anggaran. Penyebab 

adanya perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi 

karena: 

a) Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran;  

b) Terjadi penghematan atau pemborosan;  

c) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah 

diprogramkan;  
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d) Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, atau penyusunan 

anggaran yang kurang tepat. 

Prosedur pengajuan Bantuan Operasional Sekolah dimulai pada bulan 

Januari (semester II) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

khususnya pada unit yang mempunyai tugas mengelola dana BOS melakukan 

serangkaian persiapan-persiapan pengumpulan data siswa serta menganalisisnya. 

Data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk penyediaan dan penetapan 

besarnya dana yang akan diterima oleh masing-masing sekolah.  

Setelah penghitungan diketahui kemudian Dinas Pendidikan mengeluarkan 

surat keputusan penetapan jumlah dana yang dialokasikan kepada masing-masing 

sekolah. Kemudian Dinas Pendidikan meminta kepada semua sekolah (SD dan 

SMP) untuk membuat revisi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

serta mengumpulkannya untuk divalidasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga.  

 
 
2.2.4 Prosedur Pencairan dan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah  

Prosedur yang baik dan di mengerti oleh semua pihak akan membuat 

pencairan/pendistribusian dana Bantuan Operasional Sekolah pada setiap Sekolah 

berjalan lancar. Untuk itulah Pemerintah membuat buku panduan BOS yang dari 

tahun ke tahun selalu diperbaharui dan disempurnakan. Di dalam buku panduan 

BOS (2009:21) dinyatakan tentang syarat penyaluran dana BOS bagi sekolah 

penerima adalah sebagai berikut:  

“ a) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka 
nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi).  

 b) Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim 
Manajemen BOS Kabupaten/Kota. 
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 c) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan 
mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim 
kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah 
yang menolak BOS.” 

 
Selanjutnya mekanisme Penyaluran dana BOS dijelaskan pula dalam buku 

panduan BOS (2009:22) sebagai berikut:  

“ 1) Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2009 dilakukan 
secara bertahap dengan ketentuan:  
• Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.  
• Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap 

periode tiga bulan.  
• Khusus penyaluran dana periode Juli-September, apabila data 

jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan 
terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini 
didasarkan data periode April-Juni. Selanjutnya, jumlah dana 
BOS periode Oktober-Desember disesuaikan dengan jumlah yang 
telah disalurkan periode Juli-September, sehingga total dana 
periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima 
oleh sekolah.  

 2) Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi 
melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut:  
• Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan 

Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan 
kebutuhan.  

• Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi 
atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Langsung (SPM-LS).  

• Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS 
dimaksud kepada KPPN Provinsi. KPPN Provinsi melakukan 
verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D 
yang dibebankan kepada rekening Kas Negara.  

• Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung ke 
rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang 
selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui 
Kantor Bank Pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan 
Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan 
Lembaga Penyalur (Bank/Pos).  

• Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode 
sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki 
bilamana perlu. Tim Manajemen BOS Provinsi harus melakukan 
evaluasi terhadap kinerja Bank Penyalur.  

• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus 
mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank 
dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS 
Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang 
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diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan 
kepada Kantor Bank/Pos bersangkutan, Tim Manajemen BOS 
Kab/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan 
lebih lanjut.  

• Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah 
yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, 
maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut 
ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi. Pengembalian 
kelebihan dana oleh sekolah dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu langsung setelah setiap periode penyaluran selesai, atau 
setelah penyaluran periode ke-empat selesai (apabila Tim Provinsi 
menyesuaikan kelebihan dana tersebut dengan jumlah yang 
disalur kan pada periode berikutnya). Secara teknis, mekanisme 
pengembalian dana tersebut diatur oleh Tim Manajemen BOS 
Provinsi dan lembaga penyalur.  

• Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester 
berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang 
berjalan menjadi hak sekolah lama.  

• Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di 
rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari 
kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari sekolah, 
selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, 
maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara 
secepatnya. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening 
penampung Manajemen BOS Provinsi, harus disetor ke Kas 
Negara.” 

 
Adapun mekanisme pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah 

masih menurut buku panduan BOS adalah sebagai berikut: 

“1) Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah 
penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga 
penyalur dana. 

 2) Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana 
sekaligus ke setiap rekening sekolah.  

 3) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau 
bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite 
Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan 
menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo 
minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak 
diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak 
manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya 
kegiatan operasional sekolah.  

 4) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang 
dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan 
adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan 
apapun dan oleh pihak manapun.  
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 5) Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti 
dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan 
dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana 
tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Aanggaran Sekolah ( RKAS) 
atau RAPBS.  
Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran 
atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah 
(tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan 
sekolah. 

 
Setiap unit organisasi yang sudah dinyatakan sebagai unit pelayanan teknis 

(UPT) maka unit organisasi tersebut berhak memperoleh biaya operasional yang 

dimaksud adalah untuk membiayai kegiatan pelaksanaan sehari-hari. Dalam 

rangka kebijaksanaan pembiayaan dalam sektor pendidikan maka komponen-

komponen pengalokasian sasaran dan biaya yang baku berdasarkan struktur 

anggaran BOS untuk pos pengeluaran operasional sekolah yang tertera dalam 

buku panduan BOS (2009:24) dinyatakan antara lain : 

1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, 
yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi 
pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi 
panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan 
lain sebagainya yang relevan). 

2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 
3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. 
4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, 

olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah 
remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan 
di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru 
dalam rangka mengikuti lomba). 

5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan 
hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan 
honor guru  dalam rangka penyusunan rapor siswa). 

6) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, 
pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku 
inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan 
makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, 
termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar 
sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika 
sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di 
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sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. 
8) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap 

bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan 
sanitasi sekolah  dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.  

9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga 
kependidikan honorer. Untuk Sekolah Dasar (SD) diperbolehkan untuk 
membayar honor tenaga honorer  yang membantu administrasi BOS. 

10) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan 
KKKS/MKKS. 

11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang 
menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.  Jika dinilai 
lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana 
yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu 
penyeberangan, dll). 

12) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), 
penggandaan, surat  menyurat, insentif bagi bendahara dalam  rangka  
penyusunan  laporan  BOS dan biaya transportasi dalam rangka 
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 

13) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum  
1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. 

14) Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya 
dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut 
dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, 
mesin ketik dan mebeler sekolah. 

 
Selanjutnya dalam buku panduan BOS (2009:26), juga diatur tentang 

Larangan Penggunaan Dana BOS antara lain: 

“ 1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 
 2) Dipinjamkan kepada pihak lain.  
 3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 

memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya 
wisata) dan sejenisnya.  

 4) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. 
 5) Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi 

(bukan inventaris sekolah). 
 6) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 
 7) Membangun gedung/ruangan baru. 
 8) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses 

pembelajaran.  
 9) Menanamkan saham.  
 10) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah 

pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya 
guru kontrak/guru bantu.” 
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Adanya perincian anggaran tersebut di atas, 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 antara lain adanya 

unsur perencanaan, pelaksanaa, pengendalian serta pengawasan. 

 

2.2.5  Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Akuntabilitas merupakan prinsip pertangungjawaban pengelolaan 

keuangan sekolah kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa 

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya 

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik secara 

transparan. Agar pertanggungjawaban dapat diterima oleh publik, maka 

pengelolaan keuangan sekolah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki 

integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat 

diminimalkan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah baik itu 

yang diterima dari pemerintah maupun dana yang bersumber dari partisipasi 

masyarakat ataupun hibah lainnya harus dipertanggungjawabkan. 

Selanjutnya Mardiasmo (2005:20) mengemukakan tentang pertanggung 

jawaban dengan istilah akuntabilitas publik, sebagai berikut: 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
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mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut.”  

 

Pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan oleh bendaharawan atau 

pemegang kas. Mengenai pengertian bendaharawan/pemegang kas, pasal 77 ICW 

yang dikutif oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia (2000:2) dalam 

bukunya Bahan Ajar Diklat Bendaharawan Pengeluaran mengemukakan sebagai 

berikut: “Orang-orang dan badan-badan yang oleh negara diserahi tugas 

penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan penyerahan uang atau surat-surat 

berharga dan barang dalam gudang adalah Bendaharawan.”  

Lampiran Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 75 tahun 2005 tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta 

Tahun Anggaran 2006  mengemukakan sebagai berikut: 

“Satuan Pemegang Kas mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penatausahaan seluruh anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada 

SKPD; yang terdiri dari bagian belanja aparatur dan belanja pelayanan 

publik, baik kelompok belanja administrasi umum, kelompok belanja 

operasi dan pemeliharaan maupun kelompok belanja modal yang 

dilaksanakan oleh pengelola kegiatan.” 

 

Dengan demikian pertanggungjawaban pengelolan keuangan sekolah 

dalam pelaksanaannya melibatkan bendaharawan sebagai pelaksana administrasi 
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keuangan dan kepala sekolah sebagai pemimpin pelaksana kegiatan dan pelaksana 

administrasi keuangan yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan 

kegiatan sekolah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah itu 

meliputi: 

1) Pembuatan bukti-bukti transaksi baik itu penerimaan maupun 

pengeluaran. 

2) Pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. 

3) Pelaporan keuangan. 

 

2.3 Hubungan Antara Pengawasan Intern Keuangan Dengan Penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah  

Pelaksanaan pengawasan terhadap unsur pelaksanaan kegiatan/program 

pemerintah khususnya atas pengelolaan dan tata usaha keuangan oleh 

bendaharawan diperlukan penilaian dan pengujian atas prosedur/kegiatan/ 

pekerjaan, apakah telah sesuai dengan rencana serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, sesuai dengan tujuan pengawasan 

seperti diuraikan terlebih dahulu maka pelaksanaan pengawasan diusahakan untuk 

mencapai tingkatan efisiensi dan efektivitas secara maksimal diperlukan metode 

pengawasan.  

Metode-metode tersebut merupakan kontribusi dari pengawasan intern 

bagi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Metode-metode tersebut 

adalah sebagaimana yang terdapat dalam buku Pemeriksaan Kas yang diterbitkan 

oleh Departemen Keuangan ( 1998:6-10 ) adalah sebagai berikut:  

“ ● Pengawasan preventif adalah suatu kegiatan pengujian/penilaian yang 
dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan/program berupa 
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pemenuhan dan ketaatan atas ketentuan/prosedur yang harus 
dilaksanakan dalam menyeIesaikan pekerjaan. Pengawasan preventif 
ini pada dasamya dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, prosedur kerja (sistem dan tata kerja). Jadi berdasarkan hal 
tersebut pada saat dilaksanakan pengawasan preventif secara 
materiality kegiatan belum terjadi. 

 
 ● Pengawasan represif merupakan tindakan pengujian/penilaian 

terhadap kegiatan/program yang sedang/sudah dilaksanakan (dassein) 
telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau prosedur yang telah ditetapkan (day sollell).” 

  
Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan tugas bendaharawan 

rutin, secara fisik (materiality) tidak terdapat kontra prestasi yang merugikan 

negara dalam arti tidak terdapat jumlah pembayaran yang lebih besar dari prestasi 

yang diterima. Seperti yang telah disebutkan dimuka dalam uraian ini bahwa salah 

satu unsur pengawasan intern yang memadai adalah adanya suatu bagian 

pemeriksaan intern (internal auditing) yang merupakan alat penghubung agar 

pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap jalannya kegiatan perusahaan. 

Sebab semakin luas dan kompleksnya kegiatan perusahaan, semakin besar jarak 

pemisah antara pimpinan dengan para petugas pelaksana.  

Pengertian dari pemeriksaan intern menurut Hiro Tugiman (2008:20) 

adalah: “Satu fungsi yang ada di dalam organisasi yang berperan melakukan 

evaluasi terhadap berbagai kegiatan atau aktivitas atau program di dalam 

organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisnya 

kegiatan/aktivitas/program.” 

Pendapat tersebut di atas dapat penulis terjemahkan secara bebas adalah, 

pemeriksaan intern adalah suatu penilaian yang bebas yang dilakukan dalam suatu 

organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh kegiatan dan hasilnya 

diberikan sebagai bantuan kepada organisasi yang bersangkutan. Ia merupakan 
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alat pengawasan bagi manajemen untuk menilai efektivitas pengawasan lainnya 

yang ada dalam organisasi. Sedangkan untuk menentukan kedalaman dan sampai 

sejauh mana suatu pemeriksaan akan dilaksanakan maka diperlukan pembatasan-

pembatasan sasaran pemeriksaan. Pada dasarnya pembatasan ini ditentukan 

dengan ruang lingkup pemeriksaan salah satunya adalah pemeriksaan keuangan 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (financial and complience 

audit). Berdasarkan definisi mengenai pemeriksaan finansial, yang dikutip dari 

buku Pemeriksaan Kas yang diterbitkan Departemen Keuangan (1998:11) 

“Pemeriksaan finansial (keuangan) adalah suatu pemeriksaan yang prioritasnya 

ditujukan pada aspek/ masalah keuangan yang meliputi transaksi, dokumen 

pembukuan/buku, daftar serta laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mendapatkan kepastian apakah semua pelaksanaan kegiatan dari berbagai 

transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan dan 

ketentuan yang ditetapkan dan melakukan penilaian terhadap kewajaran laporan 

keuangan pertanggungjawaban.”  

Sebagai gambaran kegiatan dalam pemeriksaan ini, antara lain 

memperlihatkan ketelitian, legalitas, dan regularisasinya yang meliputi:  

a) Seluruh transaksi penerimaan/pengeluaran telah dibukukan dengan 

tertib dalam buku khusus yang telah ditetapkan. 

b) Bukti-bukti yang mendukung pembukuan tersebut adalah sah menurut 

ketentuan yang berlaku.  

c) Penulisan dan penjumlahan transaksi sesuai dengan bukti-bukti 

pendukung. 
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d) Semua bukti transaksi telah mendapat persetujuan dari pejabat yang 

berwenang dengan membubuhkan tandatangan/paraf pada bukti-bukti 

tersebut.  

e) Perhitungan (perkalian, penjumlahan, dsb) dalam bukti-bukti telah 

benar.  

f) Barang atau jasa yang dibeli telah benar-benar diterima serta 

kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan/pesanan.  

g) Pengeluaran tidak melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan.  

h) Transaksi tidak bertentangan/melanggar ketentuan perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku.  

Pengertian pemeriksaan finansial dalam arti yang luas mencakup segi-segi 

material pengeluaran bukan hanya dari segi kebenaran formal, tetapi juga 

penilaian atas kelayakan apakah pengeluaran telah sesuai dengan sifat tugas serta 

tujuan dari unit kerja/organisasi yang bersangkutan.  

Adapun mengenai kedudukan aparat (subjek pemeriksaan) menurut Akmal 

(2007:10) mengemukakan sebagai berikut:  

“Wewenang dan tanggung jawab pemeriksa intern dalam organisasi harus 
ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus 
memberikan keleluasaan bagi pemeriksa intern untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang 
telah selesai ataupun sedang berjalan, dan para pegawai 
perusahaan/organisasi.”  
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan intern 

merupakan fungsi staf dengan tanggung jawab yang jelas yang ditetapkan dengan  

kebijaksanaan manajemen. Oleh karenanya pemeriksaan intern tidak mempunyai 

wewenang langsung terhadap orang-orang yang pekerjaannya ditelaah olehnya  

dalam organisasi. Pemeriksaan intern harus bebas dalam menelaah dan menilai 
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kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-rencana, prosedur-prosedur serta catatan-

catatan. Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa peranan pengawasan intern 

terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari 

keuangan negara dalam rangka realisasi pada pembahasan penulis selanjutnya 

telah memberikan sumbangan yang nyata bagi usaha-usaha pengamanan harta 

kekayaan milik negara. Karena salah satu bentuk tindak lanjut penyelengaraan 

pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, dengan tujuan untuk menilai 

efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan sumber daya dan dana yang tersedia, 

mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan mengevaluasi aspek-aspek 

tersebut secara mendalam, serta mengemukakan saran-saran perbaikan yang perlu 

dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


