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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu kata 

account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti kemampuan. 

Akuntabilas (accountability) secara umum dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas di lembaga pemerintahan muncul selaras 

dengan kebutuhan untuk menilai kinerja sektor publik juga untuk memberikan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang diterima sektor publik yang 

berasal dari masyarakat.  

Pengertian akuntabilitas menurut keputusan Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99 adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban 

atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan 

pertanggungjawaban.” 

 

Menurut Mahmudi (2010 : 23), menjelaskan pengertian akuntabilitas 

adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola 

sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 

pemberi mandat (prinsipal).” 
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Adapun Mardiasmo (2009 : 20), menerangkan bahwa pengertian 

akuntabilitas adalah sebagai berikut: 

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak 

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” 

 

Menurut Sulistoni (2003 : 35), pemerintahan yang accountable memiliki 

ciri-ciri di antaranya sebagai berikut : 

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

publik secara proposional. 

4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintan. 

5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) 

pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat 

menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah. 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas 

merupakan pemberian informasi  dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan 

kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara 

periodik. 

 

2.1.1.1 Sifat Akuntabilitas 

Menurut Baswir (2000: 7), akuntabilitas dapat diartikan sebagai berikut: 

“Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang 

kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal 

atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga 

yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk 
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akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang 

diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian satu 

tujuan tertentu.” 

 

Akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah 

memberikan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan 

sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Menurut 

Baswir (2000: 7), akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif, dari 

perspektif akuntansi menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintah 

dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Sumber daya finansial. 

2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dari kebijakan administrasi. 

3. Efeiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan. 

4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam 

pencapaian, tujuan, dan efektivitas. 

 

Menurut Syarie (2011: 59), akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai suatu 

tingkatan dengan lima tahap berbeda. Tahap-tahap tersebut adalah : 

1. Probility and legality accountability 

2. Process accountability 

3. Performance accountability 

4. Program accountability 

5. Policy accountability 

 

Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Probility and legality accountability, hal ini menyangkut pertanggungjawaban 

penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance). 
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2. Process accountability, dalam hal digunakan proses, prosedur, atau ukuran-

ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (planning allocating and 

managing).  

3. Performance accountability, pada level ini dilihat apakah kegiatan yang 

dilakukan sudah efisien (efficient and economy). 

4. Program accountability, disini akan ditunjukan penetapan dan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut (outcomes and effectiveness). 

5. Policy accountability, dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan 

yang akan diterapkan atau tidak (value). 

 

Sifat-sifat akuntabilitas dalam tingkatan dengan lima tahap yang berbeda ini 

diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (legal 

compliance) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran yang 

subjektif. 

 

2.1.1.2 Bentuk-Bentuk Akuntabilitas 

Menurut Mardiasmo (2009:21) secara umum akuntabilitas publik terdiri 

dari dua macam, yaitu: 

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 

2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) 

 

Bentuk-bentuk akuntabilitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)  

Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) adalah pertanggungjawaban 

atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 
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pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 

pemerintah pusat kepada MPR. 

2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability)  

Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi 

pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure 

atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun 

daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 

hak-hak publik. 

Sedangkan menurut Rosjidi (2001) akuntabilitas dibagi menjadi dua 

macam, yaitu : 

1. Akuntabilitas Internal 

2. Akuntabilitas Eksternal 

 

Bentuk-bentuk akuntabilitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Internal 

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), menyatakan bahwa akuntabilitas 

internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan 

pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus 

publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk 
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mempertanggungjawabkan kepada  atasanya langsung mengenai 

perkembangan kinerja kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila 

dipandang perlu.   

2. Akuntabilitas Eksternal 

Akuntabilitas eksternal melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima 

dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak 

eksternal lingkunganya. 

 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa dimensi.  Ellwood (dalam Mardismo, 2009 : 21), menyatakan 

bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik , 

yaitu: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 

2. Akuntabilitas Proses 

3. Akuntabilitas Program 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

 

Dimensi Akuntabilitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for 

Probility and Legality) 

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi, sedangkan akuntabilitas hukum 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 

disyaraktan dalam menjalankan organisasi, Akuntabilitas kejujuran menuntut 
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adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan 

maladministrasi, sedangkan akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum 

(law enforcement). 

2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability) 

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses 

termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, 

dan murah biaya. 

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability) 

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 

dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus 

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan 

program. 

4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik 

atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya 

dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak dimasa depan. 
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Berdasarkan pada dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan 

disebutkan di atas yang bersumber dari (Ellwood, 1993) dimensi tersebut dapat di 

turunkan menjadi indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  

a. Kepatuhan terhadap hukum. 

b. Penghindaran korupsi dan kolusi. 

2. Akuntabilitas Proses 

a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur. 

b. Adanya pelayanan publik yang responsif. 

c. Adanya pelayanan publik yang cermat. 

d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah. 

3. Akuntabilitas program 

a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal. 

b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambil. 

 

2.1.2 Transparansi 

Transparansi dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai 

proses, kelembagaan dan informasi yang dapat di akses secara bebas oleh mereka 

yang membutuhkan, dan informasi tersebut disediakan secara memadai dan mudah 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. 

Menurut Mardiasmo (2009 : 18), pengertian transparansi adalah sebagai 

berikut: 

“Transparansi berati keterbukaan (openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber 

daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.” 

 

Mustopadidjaja (2003 : 261) mendefinisikan transparansi sebagai berikut: 
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“Transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi tentang 

pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh 

informasi-informasi yang akurat dan memadai.” 

 

Dari definisi-definisi diatas dapat dikatakan bahwa transparansi atau 

keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan 

cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh 

lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan 

organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang 

terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. 

Krina (2003) menerangkan bahwa, transparansi merupakan prinsip yang 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.  

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi 

mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. 

Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek : 

a. Komunikasi publik oleh pemerintah. 

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi 

Selain itu, Krina (2003) menerangkan bahwa indikator-indikator dari 

transparansi adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab. 

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang 

dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. 

3. Kemudahan akses informasi. 
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4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa 

dan lembaga non pemerintah. 

 

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Konsep istilah pengelolaan dapat merupakan terjemahan dari kata 

“management” yang berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Terry & Rue (2010) 

mengartikan manajemen adalah sebagai berikut: 

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah 

suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedang 

pelaksananya disebut manager (pengelola).” 

 

Menurut Rohman & Amri (2013 : 273), pengelolaan diartikan sebagai 

berikut: 

“Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 

dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pengelolaan adalah suatu 

rangkaian kegeiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, 

pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.” 

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan selalu 

dihubungkan dengan suatu kelompok. Pada hakikatnya tugas seorang manager 

(pengelola) adalah menggunakan usaha kelompok secara efektif. Tugas-tugas 

operasional dilaksanakan melalui upaya-upaya kelompok anggotanya. Sumber–

sumber bahan yang luas dan kecakapan teknis kurang berguna kecuali jika 

kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber-sumber daya organisasi 
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melalui suatu kelompok yang terorganisasi didorong dan dikembangkan, maka 

perlu untuk mendayagunakan kelompok demi mencapai tujuan. 

Terkait dengan keuangan daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai 

berikut:  

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut.” 

 

Adapun berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan  

5. Pertanggungjawaban 

6. Pengawasan 

 

Pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan    berarti    menentukan    tujuan    untuk    kinerja organisasi  dimasa  

depan  serta  memutuskan  tugas  dan  penggunaan sumber   daya   yang   

diperlukan   untuk   mencapai   tujuan   tersebut (Partomo,  2004  :  66). Tahap  

ini  mengidentifikasi  bahwa  pengelolaan perlu  ada  perencanaan  yang  cermat  

untuk  dapat  mencapai  target  yang ditentukan,  baik  untuk  jangka  panjang  

maupun  jangka  pendek  yaitu pembuatan  program  dan  kegiatan  serta  sarana  

yang  diperlukan  masuk keterkaitannya   dengan   pihak   ketiga.    
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2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan didefinisikan oleh Usman (2002 : 70) adalah  sebagai suatu  

tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang sudah  disusun  secara  

matang  dan  terperinci,  implementasi  biasanya  dilakukan setelah  perencanaan  

sudah  dianggap  siap. Dengan kata lain, pelaksanaan adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan. 

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan dalam pengelolaan 

keuangan daerah bermuara pada  aktivitas,  adanya  aksi,  tindakan,  atau  

mekanisme  suatu sistem keuangan daerah.  Ungkapan mekanisme mengandung 

arti bahwa pelaksanaan  bukan sekedar  aktivitas, tetapi suatu    kegiatan    yang    

terencana    dan    dilakukan secara    sungguh-sungguh berdasarkan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan keuangan   daerah   adalah   kegiatan   mengatur   bertambah  

dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya. Berdasarkan  

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mengatakan bahwa pengguna anggaran/ kuasa anggaran, 

bendahara penerimaan/ pengeluaran dan  orang  atau  badan  yang  menerima  

atau menguasai  uang/  barang/ kekayaan  daerah,  wajib  menyelenggarakan  

penatausahaan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

berdasarkan pada Permendagri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  

Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Uraian  tentang  penatausahaan  keuangan  

daerah  mencakup  hal-hal  sebagai  berikut:   
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a. asas  umum  penatausahaan  keuangan  daerah;   

b. pelaksanaan  penatausahaan  keuangan  daerah;  

c. penatausahaan penerimaan; 

d. penatausahaan pengeluaran. 

4. Pelaporan  

Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan 

tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan 

dengan kegiatan tertentu (Siagina, 2003). Dalam hal pelaporan keuangan 

daerah, kegiatan seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dilaporkan 

dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. 

5. Pertanggungjawaban 

Menurut Pasal  4  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban 

seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan  pelaksanaan kebijakan  yang dipercayakan   kepadanya dalam   

rangka   pencapaian   tujuan   yang   telah ditetapkan. 

Bentuk  pertanggungjawaban  keuangan  Negara/Daerah  dijelaskan  secara rinci 

pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan  

Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  khususnya  pada  Bab  II tentang  

pelaporan keuangan  dan  kinerja,  dinyatakan  bahwa  dalam  rangka  

pertanggungjawaban pelaksanaan   APBN/APBD,   setiap   Entitas  Pelaporan   

wajib   menyusun   dan menyajikan  Laporan  Keuangan  dan Laporan  Kinerja. 
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6. Pengawasan 

Pengawasan  adalah  kegiatan  membandingkan  atau  mengukur yang sedang  

atau sudah  dilaksanakan  dengan  kriteria,  norma-norma standar   atau   

rencana-rencana   yang sudah   ditetapkan   sebelumnya. Pengawasan 

dilaksanakan untuk mengetahui: 

a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana 

sebelumnya. 

b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan 

kekuasaan   dan   wewenang,   penyimpangan   dan pemborosan. 

c. Untuk  mencegah  terjadinya  kegagalan,  kerugian,  penyalahgunaan 

kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan. Untuk 

meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. 

 

2.1.4 Dana 

Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang 

disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan, dan operasi kebutuhan sehari-hari. 

Penggunaan istilah dana bagi organisisi nirlaba dan institusi pemerintahan berbeda  

dengan  istilah  dana  yang  sering  digunakan  oleh  entitas  swasta.  Bagi perusahaan 

komersial dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan   

digunakan   atau   dialokasikan   untuk   tujuan   tertentu.   Sedangkan   untuk 

organisasi  nirlaba  dan  instansi  pemerintahan  dana  adalah suatu  entitas  akuntansi 

tersendiri   seperti   yang   dinyatakan   oleh   Freemen   (2003)   yang   dikutip   oleh 

Nordiawan (2011): 
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“...a  fund  in  the  government  and  non-profit  accounting  sense  is  a  self 

contained accounting  entity  with  its  own  asset, liability,  revenue, expense 

and fund balance or other equity accounts.” 

 

Menurut Govermental Accounting Standards Boards (GASB) yang dikutip 

oleh Nordiawan (2011) definisi dana adalah sebagai berikut: 

“A fund a fiscaland accounting entry with a self-balancing set of accounts 

recording  cash  and  other  financial  resources,  together  with  all  related 

liabilities and residual equities or balance, and changes therein, which are 

segregated  for  the  purpose  of  carrying  on  spesific  activitiesor  altaining 

certain  objectives  in  accordances with  special  regulation,  restrictions  

or limitations.” 

 

Dari  pengertian  dana  yang  dikutip  oleh Nordiawan (2011),  maka yang  

diartikan dengan   dana   berbeda   dengan   kas   atau   dana   sumber   lainnya,   

karena   dana mencakup: 

1. Kesatuan fiskal dan akuntansi yang berdiri sendiri. 

2. Terdapat  sekumpulan  rekening (set  of  accounts) untuk  mencatat  mutasi kas  

atau  sumber-sumber  lainnya  yang  bersifat  saling  berimbang  dengan 

melakukan  pencatatan   terhadap   semua   transaksi,   baik   harta,   hutang, 

modal, pendapatan, dan pengeluaran. 

3. Mempunyai penggunaan tujuan tertentu. 

4. Ada  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  bagi 

pembentukan dana penggunaannya serta pembatas-pembatasnya. 

 

2.1.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Menurut Peraturan Mendagri No. 62 tahun 2011 tentang pedoman 

pengelolaan bantuan operasional sekolah, mendefinisikan Bantuan Operasional 

Sekolah sebagai berikut: 
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“Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  selanjutnya  disingkat  BOS  adalah 

dana  yang  digunakan  terutama  untuk biaya  non  personalia  bagi  satuan 

pendidikan  dasar sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar  dan  dapat 

dimungkinkan  untuk  mendanai beberapa  kegiatan  lain  sesuai  petunjuk 

teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. 

 

Adapun menurut Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) adalah sebagai berikut: 

“Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang 

pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia 

bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar”. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi, pajak dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan 

investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. 

Berdasarkan pada Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan 

dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite 

Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai berikut: 

1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip 

efisien, efektif, akuntabel dan transparan; 

2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin; 

3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 

4 (empat) tahunan; 
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4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS 

merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 

5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi 

diri sekolah; 

6. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat 

dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah 

dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah 

negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta). 

 

Berdasarkan pada Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), menyatakan bahwa melalui program BOS SD dan 

SMP yang terkait pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, setiap pengelola program 

pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses 

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu; 

2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin 

putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju 

seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; 

3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan 

ke tingkat SMP; 

4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan 

lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB; 

5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di 

lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah; 

6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan 

akuntabel; 

7. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau 

walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada 

sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat 

ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak 

mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. 

 

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu 

periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Bagi 

wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses 
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pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya 

pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran dana BOS kepada sekolah 

dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. 

 

2.1.5.1 Tujuan, Sasaran dan Besar BOS 

Menurut Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), menyatakan bahwa terdapat tujuan umum dan tujuan khusus 

dilaksanakannya program BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk: 

“Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang 

bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi 

SPM.”  

 

Adapun, secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri 

dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi 

sekolah; 

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh 

pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah 

swasta. 

 

Berdasarkan pada Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), menyatakan bahwa sasaran program BOS adalah 

sebagai berikut: 
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“Sasaran Program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, 

SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun 

swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem 

Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus 

bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.” 

 

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah 

peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut: 

1. SD/SDLB   : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun 

2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT  : Rp  1.000.000,-/peserta didik/tahun  

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) 

dari biaya operasi sekolah tidak tergantung padajumlah peserta didik, maka 

pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta 

didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan 

memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta 

didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP.  

 

2.1.5.2 Pengelolaan Dana BOS 

 Menurut Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS, menyatakan bahwa 

prosedur pelaksanaan pengelolaan BOS meliputi beberapa tahap, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Pendataan 

2. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran dalam APBD 

3. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah 

4. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah 

5. Penyaluran Dana BOS 

6. Pemberian Dana 

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

8. Pengawasan 
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Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan BOS tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendataan 

Tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dan 

penyaluran dana BOS. Tahapan pendataan Dapodikdasmen adalah sebagai 

berikut: 

1) Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan (BOS-

01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) sesuai dengan 

kebutuhan; 

2) Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan; 

3) Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi 

secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi; 

4) Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data profil 

sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidik dan tenaga 

kependidikan, serta sarana dan prasarana; 

5) Sekolah memasukkan/meng-update data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen 

secara offline yang telah disiapkan oleh Kemdikbud, kemudian mengirim ke 

server Kemdikbud secara online; 

6) Sekolah harus mem-backup secara lokal data yang telah di-entry; 

7) Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/ tenaga 

kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk 

keperluan monitoring dan audit; 
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8) Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data, minimal 

satu kali dalam satu semester; 

9) Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai 

penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-input sudah 

masuk kedalam server Kemdikbud; 

10) Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai 

dengan kondisi riil di sekolah; 

11) Tim manajemen BOS kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses 

pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan 

pendataan secara mandiri. 

 

2. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran Dalam APBD 

Penetapan alokasi BOS di tiap provinsi untuk keperluan anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, tim 

manajemen BOS kabupaten/kota bersama tim manajemen BOS provinsi 

dan tim manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi progres update data 

jumlah peserta didik tiap sekolah yang ada pada Dapodikdasmen sebagai 

persiapan pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran 

mendatang; 

2) Sebagai tindak lanjutnya, tim manajemen BOS kabupaten/kota melakukan 

kontrol terhadap data jumlah peserta didik tiap sekolah yang ada di 

Dapodikdasmen berdasarkan data yang ada. Apabila terdapat perbedaan 

dengan data riil di sekolah, maka tim manajemen BOS kabupaten/kota harus 
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meminta kepada sekolah untuk memperbaiki data dalam sistem 

Dapodikdasmen; 

3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan data 

jumlah peserta didik pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi 

dana BOS tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian 

Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi; 

4) Alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai hasil 

rekapitulasi dari data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di 

Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah 

dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru; 

5) Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota melalui 

peraturan yang berlaku. 

 

3. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah 

Penetapan alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap 

triwulan adalah sebagai berikut: 

1) Provinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari 

Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana 

BOS tiap sekolah; 

2) Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi 

sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final 

untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur.  
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3) Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60 (enam puluh), dana BOS 

yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. SD/SDLB 

Dana BOS  = jumlah peserta didik x Rp 800.000,- 

b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap 

Dana BOS  = jumlah peserta didik x Rp 1.000.000,- 

c. SLB 

Dana BOS = (jumlah peserta didik tingkat SD x Rp800.000,-) + (jumlah 

peserta didik tingkat SMP x Rp1.000.000,-) 

Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp 60.000.000,-, maka 

jumlah dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar Rp 60.000.000,- 

4) Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (sekolah kecil), dana 

BOS yang diterima oleh sekolah dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. SD 

Dana BOS  = 60 x Rp 800.000,-\ 

b. SMP/Satap 

Dana BOS  = 60 x Rp 1.000.000,- 

c. SDLB/SMPLB/SLB 

1. SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB) 

Dana BOS = 60 x Rp 800.000,- 

2. SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB) 

Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,- 
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3. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan Dana 

BOS = 60 x Rp 1.000.000,- 

5) Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan pada jumlah peserta didik 

riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan 

sekolah induk. 

 

4. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah 

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah 

dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut: 

1) Tahap 1 :  Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening   Kas   Umum   Daerah   (RKUD). Mekanismepenyaluran dana 

dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

2) Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah. Mekanisme 

penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam peraturan dari Kementerian 

Dalam Negeri. 

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah 

persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka 

sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan 

atas nama pribadi) dan segera mengirim ke tim manajemen BOS 

kabupaten/kota; 
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2) Tim manajemen BOS kabupaten/kota memeriksa keakuratan nomor 

rekening seluruh sekolah dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian 

mengirimkannya kepada tim manajemen BOS provinsi (formulir BOS-02); 

3) SKPD pendidikan provinsi dan SKPD pendidikan kabupaten/kota 

menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri; 

4) SKPD pendidikan provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana 

BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana 

BOS dari BUD ke sekolah. 

 

5. Penyaluran Dana BOS 

Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di 

bulan Januari; 

2) Triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada 

awal bulan April; 

3) Triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

pada awal bulan Juli; 

4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja pada awal bulan Oktober. 
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6. Pemberian Dana 

Ketentuan yang harus diikuti terkait pemberian dana BOS oleh sekolah adalah 

sebagai berikut: 

1) Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas 

nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan 

biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun; 

2) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan 

Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 

dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo 

minimum ini bukan termasuk pemotongan; 

3) Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada 

periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS). 

7. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program 

BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya 

kepada pihak terkait. Secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup 

statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, 

pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan 

masalah. Ketentuan yang harus diikuti terkait pelaporan dana BOS oleh sekolah 

adalah sebagai berikut: 
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1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. 

2) Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi laporan realisasi 

penggunaan dana per sumber dana (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a) dan 

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang 

diterima telah digunakan sesuai NPH BOS. 

3) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku 

Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen pendukung bukti pengeluaran 

dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib 

diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data 

tersebut dapat diakses oleh publik. 

4) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan 

maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam 

urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang 

aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. 

8. Pengawasan 

Pengawasan program BOS meliputi beberapa jenis pengawasan, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi 

kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun 

sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota kepada sekolah. 

2) Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta 

inpektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan audit 
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sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang 

akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah kewenangan masing-masing. 

3) Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 

4) Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan 

kewenangan. 

5) Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program 

BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang 

terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat mengacu pada 

kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu: semua dokumen BOS dapat 

diakses oleh publik kecuali yang dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi 

penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada 

instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. 

 

2.1.5.3 Penggunaan Dana BOS 

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite 

sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk 

berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan 

dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk 

membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan/atau 

standar nasional pendidikan (SNP). 
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Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai 

komponen kegiatan sebagaimana penjelasan berikut: 

1. Pengembangan Perpustakaan 

a. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan 

pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. 

Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, 

mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi 

rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran. Buku teks yang 

dapat dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah 

ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh Kemdikbud. Khusus 

untuk SMP yang menjadi induk dari SMPT, tidak perlu membeli buku teks 

bagi peserta didik di SMPT, karena sudah mendapatkan modul 

pembelajaran; 

b. membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM pendidikan 

dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

23 Tahun 2013; 

c. langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan 

pendidikan, baik offline maupun online; 

d. pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan; 

e. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan; 

f. pengembangan database perpustakaan; 

g. pemeliharaan perabot perpustakaan; 

h. pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan; 
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Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, maka penggunaan dana operasional untuk pengembangan 

perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasi sekolah. 

2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru 

a. semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru 

(termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama); 

b. semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu: 

1) penggandaan formulir Dapodikdasmen; 

2) biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang dapat 

dibayarkan untuk kegiatan ini adalah: 

a) bahan habis pakai (ATK); 

b) sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat 

dilakukan di sekolah; 

c) biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat 

dilakukan di sekolah; 

d) honor bagi operator Dapodikdasmen. Kebijakan pembayaran honor 

untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut: 

c. kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh 

tenaga administrasi berkompeten yang sudah tersedia di sekolah (termasuk 

tenaga administrasi BOS yang ada di SD), baik yang merupakan pegawai 

tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan 

biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan; 
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d. apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat 

menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai 

dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan); 

e. standar honor untuk operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau 

ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja. 

f. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. 

 

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

a. membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk 

memenuhi SPM di tingkat SD; 

b. mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (PAKEM) pada SD; 

c. mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP; 

d. pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti; 

e. pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan; 

f. pemantapan persiapan ujian; 

g. olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja; 

h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); 

i. pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan 

menyenangkan; 

j. pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda, 

termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam 

rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti lomba; 
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k. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban 

jam mengajar dan biaya transportasinya. 

 

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian 

a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan 

tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian; 

b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas yang dapat dibayarkan adalah: 

1) fotocopy/penggandaan soal; 

2) fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru 

kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan 

dan ke orangtua; 

3) biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat 

mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah. 

 

5. Pembelian Bahan Habis Pakai 

a. pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, 

buku induk peserta didik, buku inventaris; 

b. pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk); 

c. pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di 

sekolah; 

d. pengadaan suku cadang alat kantor; 

e. pembelian alat-alat kebersihan dan alat listrik. 
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6. Langganan Daya dan Jasa 

a. biaya langganan listrik, air, dan telepon. Termasuk pula untuk pemasangan 

instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah; 

b. langganan internet dengan cara pasca bayar maupun prabayar, baik dengan 

fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk 

pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus 

untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal 

pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya 

langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan 

sekolah; 

c. membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu 

misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik, termasuk 

perlengkapan pendukungnya; 

7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah 

a. pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela; 

b. perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru 

jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang 

mencukupi kebutuhan; 

c. perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar 

mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik; 

d. perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan; 

e. perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 
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8. Pembayaran Honorarium Bulanan 

a. Honorarium yang dapat dibayarkan adalah untuk: 

1) guru honorer (hanya untuk memenuhi Standar Pelayanan 

Minimal/SPM); 

2) tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah 

termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk 

administrasi BOS untuk SD; 

3) pegawai perpustakaan; 

4) penjaga sekolah; 

5) petugas satpam; 

6) petugas kebersihan; 

b. Keterangan 

1) Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor 

bulanan guru/tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri adalah 

15% (lima belas persen) dari total dana BOS yang diterima, sementara 

di sekolah swasta maksimal 50% (lima puluh persen) dari total dana 

BOS yang diterima. 

2) Setiap pengangkatan baru untuk guru/tenaga kependidikan honorer 

yang dilakukan oleh sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan 

kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan 

terkait prinsip beban mengajar di sekolah, serta pemerataan penyebaran 

guru dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota. 
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9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan 

a. kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh 

hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun 

anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk 

biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant 

tersebut; 

b. menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru 

dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat 

dibayarkan adalah biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar 

diadakan di luar sekolah; 

c. mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam 

rangka pemantapan penerapan kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas 

guru dalam rangka penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

pengembangan dan penerapan program penilaian kepada peserta didik. 

Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta 

workshop/lokakarya yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari 

luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah; 

 

10. Membantu Peserta Didik Miskin 

Dana BOS hanya boleh digunakan untuk membantu peserta didik miskin 

yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya Program 

Indonesia Pintar (PIP). 
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11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah 

a. penggandaan laporan dan surat-menyurat; 

b. insentif bagi tim penyusun laporan BOS; 

c. biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/ kantor pos; 

d. transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan 

kabupaten/kota; 

e. biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk 

pembayaran honor. 

 

12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer 

a. membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran, dimana jumlah maksimum bagi SD 5 (lima) unit/tahun dan 

bagi SMP 5 (lima) unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh 

digunakan untuk perbaikan komputer desktop/work station milik sekolah; 

b. membeli printer atau printer plus scanner, dimana jumlah maksimum yang 

dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun.Selain untuk membeli, dana BOS 

boleh digunakan untuk perbaikan printer milik sekolah; 

c. membeli laptop, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 

unit/tahun dengan harga maksimum Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). 

Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan laptop 

milik sekolah; 

d. membeli proyektor, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 

unit/tahun dengan harga maksimum Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
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Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan 

proyektor milik sekolah; 

Keterangan: 

a. komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan 

proyektor harus dibeli di penyedia barang yang resmi; 

b. proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan yang 

berlaku; 

c. peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 

 

13. Biaya Lainnya 

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana 

BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus 

diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang 

dapat dibiayai adalah: 

a. peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh 

Pemerintah; 

b. mesin ketik; 

c. peralatan UKS dan obat-obatan; 

d. penanggulangan  dampak  darurat  bencana,  khusus  selama  masa tanggap 

darurat, misalnya pembelian masker. 

 

2.1.6 Efektivitas Pengelolaan Dana BOS 

Menurut Mardiasmo (2009 : 134), efektivitas dapat didefinisikan sebegai 

berikut: 
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“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.” 

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan 

tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih 

besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas 

hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adapun menurut Peraturan Mendagri No. 62 tahun 2011, yang dimaksud 

dengan Pengelolaan Keuangan  BOS adalah sebagai berikut: 

“Pengelolaan Keuangan BOS adalah pemberian kekhususan untuk 

menerapkan  pengelolaan keuangan  dalam  batas-batas  tertentu  yang  dapat  

dikecualikan  dari  ketentuan pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berlaku  

umum  untuk  menjamin  efektifitas penggunaan BOS dalam mendukung 

program wajib belajar sembilan tahun.” 

 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diartikan bahwa dana BOS yang 

diberikan untuk sekolah juga perlu dikelola dengan baik. Menurut Fitri (2014 : 33), 

salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah 

pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. 

Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan 

mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan 

efisien. Sehingga, pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan 

sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang 
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sistematis mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hingga tujuan dari 

diselenggarakannya program BOS dapat tercapai. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam rangka implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 

Peraturan Mendikbud No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

mengungkapkan  bahwa  salah satu  tata  tertib  yang  harus  diikuti oleh  Tim  

Manajemen  Bantuan  Operasional Sekolah  adalah  mengelola dana bantuan  dan  

manajemen  secara  akuntabel dan transparan.  

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009 : 20). Dijelaskan  pada  PP  No.  

71  tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa diperlukan 

sebuah pertanggungjawaban kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas 

pemerintah yang bertanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga akuntabilitas 

dalam suatu efektivitas pengelolaan dana BOS dapat mewujudkan suatu 

pertanggungjawaban.  

Mustopadidjaja (2003:261) menyatakan bahwa transparansi didefinisikan 

sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 

kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. 

Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti 
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adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu 

keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu 

transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, 

masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan 

menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai 

(Anggraini, 2013). 

Sebagai  organisasi  yang  mengelola  dana  masyarakat,  organisasi  sektor  

publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan 

keuangannya. Penyajian   informasi   yang   utuh   dalam   laporan   keuangan akan 

menciptakan  transparansi  dan  nantinya  akan  mewujudkan  akuntabilitas 

(Nordiawan, 2010).  Semakin  baik  penyajian laporan terkait dana BOS di sekolah  

maka  akan berimplikasi  terhadap  peningkatan  terwujudnya  akuntabilitas  dan 

transparansi pengelolaan dana BOS. 

Dari  berbagai  teori  yang  ada  tersebut  jelas  digaris  bawahi  bahwa  suatu 

entitas pemerintahan  dalam  hal  ini  sekolah,  perlu  melaksanakan 

pertanggungjawaban  atas apapun   yang   dikerjakannya agar pengelolaan yang 

dilakukan efektif. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana BOS, perlu  adanya  

akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh sekolah agar dapat 
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mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikelolanya dan masyarakat 

mengetahui hal tersebut. 

Adapun hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Reviu Penelitian Sebelumnya 

No. Nama/Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. R. Ait 

Novatiani dan 

Nurmalita 

Lestari/2014 

Pengaruh Akuntabilitas 

Publik, Partisipasi 

Masyarakat dan Transparansi 

Kebijakan Publik terhadap 

Pengawasan Keuangan 

Daerah (APBD) di DPRD 

Kota Bandung 

 

 

Akuntabilitas publik, 

partisipasi masyarakat 

dan transparansi 

kebijakan publik 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan 

keuangan daerah 

(APBD) Kota Bandung 

2. Vina Mentari 

Fajriani /2013 

Peran Akuntabilitas dan 

Transparansi dalam 

Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (Studi 

Kasus pada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Subang) 

 

 

Akuntabilitas dan 

transparansi secara 

parsial dan simultan 

memberikan peran 

terhadap 

pertanggungjawaban 

pengelolaan dana 

Bantuan Operasional 

Sekolah. 

3. Muhammad 

Iqbal 

Taufan/2016 

Pengaruh Transparansi dan 

Akuntabilitas terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Studi 

Transparansi dan 

akuntabilitas secara 

parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas 
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Survei pada 17 Dinas Kota 

Bandung) 

 

laporan keuangan 

daerah. 

 

Maka Model Kerangka Pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai 

berikut :  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Hipotesis 

 Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2014:64), adalah sebagai berikut : 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Di katakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empiris.” 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya 

diformulasikan untuk ditolak. Sedangkam hipotesis alternatif (Ha) merupakan 

hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. 

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. 

H3 : Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap 

Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. 

 


