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Abstract 

The policy does not mean cessation of BOS funds education issues. Ranging from the allocation of funds based on the needs of the 

school, the BOS fund management ineffectiveness, lack of access to the public to supervise the management of BOS funds Dispendik 

it is what lies behind the city of Surabaya to persue the principles of good governance such as transparency, participation, and 

accountability in BOS fund management through a program RKAS the detailed cost plans and funding for the coming fiscal year 

consisting of school revenues and expenditures.The problem in this study is howtransparency, participation, and accountability in 

the budget management of  BOS fund in program RKAS in SDN Pacarkeling VIII Surabaya. This study uses a qualitative, descriptive 

research type, the location of this study on SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Data collection by observation, in-depth interviews, and 

documentation. Data analysis using data reduction, data presentation, and then drawing conclusion. Results obtained in this study 

indicate that the relationship between transparency, participation and accountability in creating good governance is transparency 

can encourage increased public accountability.While public participation can not be accomplished in the absence of transparency. 

Moreover, accountability can be hard done without monitoring and public participation in decision-making. 
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Pendahuluan  

Bidang pendidikan dalam  rangka 

mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat 

ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang 

belum memenuhi standar mutu, sarana prasarana 

sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya 

anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. 

Selain itu, tantangan yang paling berat bagi bangsa 

Indonesia pada era globalisasi pada saat ini adalah 

bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang 

cerdas, unggul dan berdaya saing agar mampu 

berkompetisi  pada tingkat global. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut 

ditunjukkan pada tabel yang oleh Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) terkait angka putus 

sekolah pada penduduk usia 7-13 tahun sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Persentase Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-

13 Tahun di Indonesia Pada Tahun 2001-2005 

(sebelum adanya Dana BOS) 

Tahun Laki-

laki 

(%) 

Perempuan 

(%) 

Total 

(%) 

2005 20,29 10,44 15,68 

2004 18,26 7,05 14,04 

2003 16,68 19,34 18,14 

2002 31,56 7,75 18,80 

2001 21,23 21,77 21,52 

 Sumber:SurveiSosialEkonomiNasional (Susenas) 2011 

Persentase angka putus sekolah di Indonesia seperti 

yang terlihat di atas menunjukkan masih tingginya 

angka putus sekolah yang mendera Bangsa Indonesia. 

Hal tersebut juga semakin menunjukkan tingginya 

angka putus sekolah di daerah-daerah karena belum 

adanya kebijakan yang tepat untuk menekan angka 

putus sekolah pada saat itu. 

Angka putus sekolah tertinggi juga wilayah 

kota Surabaya, berada pada kisaran usia 7-13 tahun. 

Pada tahun 2004, angka putus sekolah pada Sekolah 

Dasar di Surabaya mencapai 8.269 dengan persentase 

tertinggi diduduki oleh wilayah Surabaya Utara. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tabel yang diolah oleh Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011berikut : 

Tabel 2  

Persentase Angka Putus Sekolah Pada Sekolah 

Dasar di Kota Surabaya Pada Tahun 2004 

(sebelum adanya Dana BOS) 

Wilayah 

Angka Putus 

Sekolah 

(%) 

Surabaya Utara 34,29 

Surabaya Timur 19,58 

Surabaya Pusat 18,29 

Surabaya Selatan 15,69 

Surabaya Barat 8,94 

Total 19,35 

Sumber: www.bps.go.id 

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, 

pemerintah berupaya untuk menanggulangi hal tersebut 

dengan cara mengurangi subsidi bahan bakar minyak 

(BBM) dan mengalokasikan sebagian besar dananya ke 

salah satu program di bidang pendidikan yang 

mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah 
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Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

dirancang untuk mengurangi beban masyarakat di 

bidang pendidikan. Melalui program ini, pemerintah 

pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat 

SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan dalam persyaratan peserta program. 

Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah 

SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan 

SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik 

negeri maupun swasta.   

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

yang dimulai sejak bulan Juli tahun 2005, telah 

berperan besar dalam percepatan pencapaian program 

wajib belajar 9 tahun. Di Surabaya, sejak adanya dana 

BOS juga mengalami penurunan angka putus sekolah 

terutama pada tingkat Sekolah Dasar sebesar 0,32% 

setiap tahunnya sejak dilaksanakannya dana BOS.  

Program BOS ke depan bukan hanya berperan 

untuk mempertahankan APK, namun juga harus 

berkontribusi besar pada peningkatan mutu pendidikan 

dasar. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan 

bagi siswa miskin / tidak mampu dan meringankan 

bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh  

layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. 

Penyaluran BOS yang pengaturannya diserahkan 

kepada masing-masing daerah diupayakan agar lebih 

mengena. Untuk mengawasi penyaluran BOS, 

Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru 

penyaluran dana BOS. Untuk dana BOSNAS tidak lagi 

langsung ditransfer dari Bendahara Negara ke rekening 

sekolah, tetapi dari Bendahara Negara ditransfer ke kas 

APBD, selanjutnya ke rekening sekolah. Mekanisme 

baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan 

lebih besar kepada pemerintah daerah dalam 

penyaluran dana BOSNAS. Sedangkan untuk BOPDA, 

penyalurannya juga melalui APBD ke rekening 

sekolah. Hal itu dimaksudkan agar nantinya dana 

BOSNAS tidak digunakan untuk kebutuhan yang 

sebenarnya kurang perlu. Namun kebijakan Dana BOS 

bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan.  

Masalah baru muncul terkait dengan 

penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan 

pengelolan dana BOS. Mulai dari pengalokasian dana 

tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada 

ketersediaan anggaran. Pada tingkat penyelenggara 

(Sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme 

penyusunan anggaran. Penyebab lain juga terjadi pada 

partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak 

memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai 

anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan 

pengawasan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelas 

terlihat bahwa di dalam  implementasinya, fungsi 

pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi dan 

akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di 

sekolah. Hal inilah yang melatarbelakangi Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya untuk mengupayakan 

adanya prinsip-prinsip Good Governance seperti 

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Keterbukaan 

informasi publik menjadi salah satu indikator kunci 

dalam  implementasinya terkait dengan Dana BOS 

adalah melalui program Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikelolah langsung 

oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya 

yang berupa rencana biaya dan pendanaan rinci untuk 

satu tahun anggaran pelajaran mendatang yang terdiri 

dari pendapatan dan pengeluaran. 

Pendapatan yang dicantumkan dalam  RKAS 

hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang 

bersumber dari Batuan Operasional Sekolah 

Nasional(BOSNAS) dan Bantuan Operasional 

Daerah(BOPDA). Besar biayaBOSNAS dihitung 

berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan 

Rp.580.000,-/siswa/tahun.Dalam penyalurannya, dana 

BOSNAS dilakukan di awal bulan pertama setiap 

triwulan, yaitu periode Januari–Maret, April–Juni, Juli-

September, dan Oktober–Desember. Selain itu, 

ketentuan lain dari BOSNASbahwa jika ada sisa dana 

dari periode sebelumnya bisa langsung dimasukkan ke 

dalam saldo periode berikutnya. 

Sedangkan dalam BOPDA, besar biaya 

dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan jumlah 

siswa dengan ketentuan Rp.348.000,-siswa/tahun. 

Dalam penyalurannya, dana BOPDA juga tidak 

berbeda dengan dana BOSNAS yang diberikan dalam 3 

periode setiap awal triwulan. Namun dalam 

penyalurannya, dana BOPDA sering mengalami 

keterlambatan. Hal tersebut disinyalir karena banyak 

sekolah yang sering terlambat mengumpulkan LPJ 

dana BOS. Oleh karena itu, dana BOPDA akan 

diberikan setelah semua sekolah menyerahkan LPJ 

kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. 

Dalam  hal sistem informasi manajemen, 

programRencana Kegiatan Anggaran dan Sekolah 

(RKAS) sangat berbeda dengan program administrasi 

sebelumnya yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya. pertama, setiap sekolah harus memiliki 

username dan password yang telah diberikan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada setiap sekolah 

untuk masuk ke dalam program “Sistem Informasi 

Pengeloaan Keuangan Sekolah” yang berada di dalam 

website resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 

Setelah itu, setiap sekolah harus mengisi Evaluasi Diri 

Sekolah (EDS) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

sekolah. Karena dari EDS inilah Program -program 

keuangan sekolah akan tersusun dengan baik,tepat 

guna dan tepat sasaran. 

Program Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS) telah serentak diterapkan di seluruh 

Sekolah Dasar di Surabaya sebagai program yang 

berfokus pada pengelolaan anggaran secara tepat agar 

bantuan pemerintah melalui dana BOS, yang dalam hal 

ini juga sebagai sumber dana pada program Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) mampu 

mewujudkan upaya pemerintah dalam wajib belajar 9 

tahun, serta diharapkan dapat menekan angka putus 

sekolah. Salah satunya, program Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) juga dilaksanakan di SDN 

Pacarkeling VIII yang terletak di wilayah Surabaya 

Timur, yang juga merupakan wilayah tertinggi kedua 

di Surabaya dalam angka putus sekolah. Perkembangan 

tersebut bisa di lihat tabel yang berada di bawah ini: 
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Tabel 3 

Persentase Angka Putus Sekolah Pada Usia 7-13 

Tahun di Wilayah Surabaya Timur  

Pada Tahun 2006-2011 

Tahun Angka putus sekolah 

2006 19,21 

2007 18,89 

2008 18,57 

2009 18,25 

2010 17,93 

2011 17,61 

Sumber: www.bps.go.id 

Terlihat dari tabel di atas bahwa sejak adanya 

program Rencana Kegiatan Anggaran dan Sekolah 

(RKAS) yang bersumber pada dana BOS, angka putus 

sekolah di wilayah Surabaya Timur mengalami 

penurunan  0,32% rata-rata per tahunnya. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan adanya program Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang 

bersumber pada  dana BOS telah berhasil menekan 

angka putus sekolah terutama di wilayah Surabaya 

Timur. 

Alasan peneliti mengambil lokasi di SDN 

Pacarkeling VIII Surabaya, dikarenakan dalam 

pelaksanaan program Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS) di SDN Pacarkeling VIII berbeda 

dengan sekolah dasar yang lainnya. Untuk menciptakan 

suatu bentuk transparansi, patisipasi, dan akuntabilitas 

dalam pengelolaannya, pihak sekolah di SDN 

Pacarkeling VIII telah menyiapkan tim manajemen 

keuangan Dana BOS. Tim tersebut dibentuk khusus 

untuk menangani dan mengelola Dana BOS mulai dari 

proses penganggaran hingga pelaporannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti  mencoba meneliti 

faktor-faktor sumber daya tersebut terutama yang 

berkaitan dengan  transparansi, partisipasi masyarakat 

(komite sekolah dan wali murid) dan akuntabilitas tim 

manajemen keuangan dan dewan guru dalam 

mempertanggung jawabkan  kepada masyarakat 

(komite sekolah dan wali murid) terhadap program 

yang dijalankan. 

Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang pendidikan, dan adanya motto sekolah “Cerdas 

dan Jujur”, hal tersebut membuka peluang kepada 

masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali 

murid untuk ikut berpartisipasi dalam  perencanaan, 

implementasi, monitoring dan  evaluasi di sekolah. 

Selain itu, agar hubungan sekolah dengan masyarakat 

(komite sekolah dan wali murid) terdapat imbal balik 

yang sangat menguntungkan dengan memiliki rasa 

tanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam 

pengelolaan keuangan sekolah.  

Hal tersebut menjadi sangat tepat ketika 

masyarakat sebagai upaya mewujudkan transparasi 

pelaksanaan kebijakan. Secara garis besar, peranan 

Komite sekolah itu adalah pemberi pertimbangan, 

pendukung,  pengontrol, dan mediator. Beberapa tugas 

komite sekolah adalah ikut serta dalam pengelolaan 

anggaran, penggalian dana hingga melakukan control 

terhadap penyusunan program Rencana Kegiatan dan  

Anggaran Sekolah (RKAS) dan kebijakan dalam 

penggunaan keuangan sekolah. Penggunaan keuangan 

sekolah tidak hanya sampai pada pembelanjaan 

kebutuhan sekolah, namun komite sekolah harus 

melakukan pertanggungjawaban keuangan terhadap 

sesama anggota komite sekolah dan wali murid. 

Selain partisipasi, akuntabilitas juga menjadi 

suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat 

atau lemahnya partisipasi masyrakat yang dalam hal ini 

komite sekolah dan wali murid. Akuntabilitas 

merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan 

Rencana Kegiatan dan  Anggaran Sekolah (RKAS) 

yang harus mempertanggung jawabkan tindakan dan 

pekerjaanya kepada masyarakat (komite sekolah dan 

wali murid). Akuntabilitas dalam programRencana 

Kegiatan dan  Anggaran Sekolah (RKAS) menyangkut 

hak masyarakat (wali murid) untuk memperoleh 

pertanggung jawaban penyelenggaraan program 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)  di 

SDN Pacarkeling VIII Surabaya.  

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya 

telah ada yang membahas mengenai kebijakan 

pendidikan yaitu penelitian  yang dilakukan oleh Woro 

Wikan Maheswari, Mahasiswi Pasca Sarjana Jurusan 

Ilmu Sosial, dalam Tesisnya yang berjudul “Peran dan 

Posisi Sekolah dan Masyarakat Dalam Pembuatan 

Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah Studi di 

Kota Surabaya”. Dalam  penelitian tersebut  

menjelaskan bahwa peran dan posisi sekolah dan 

masyarakat dalam pembuatan kebijakan, terutama 

kebijakan interventif seperti BOS dan BOPDA dapat 

dilihat dari peran dan posisi sekolah dan masyarakat. 

Hal tersebut karena adanya pemisahan tugas yang 

dilakukan oleh sekolah. Aktor-aktor sekolah dianggap 

berperan cukup dominan dalam pembuatan kebijakan 

di sekolah, sedangkan masyarakat yang dalam hal ini 

wali murid dianggap tidak terlalu mengerti kebutuhan 

pendidikan di sekolah. 

Penelitian lain juga dilakukan sebelumnya 

oleh Aditya Anggit Nugraha, sarjana Ilmu Administrasi 

Negara dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Kebijakan Program Bantuan Operasional sekolah 

(Study Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Dominan 

yang Mendukung Keberhasilan Implementasi 

Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah di 

Kabupaten Temanggung)”. Dalam  penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa berhasilnya implementasi 

kebijakan program Bantuan Oprasional Sekolah di 

sebabkan adanya faktor-faktor pendukung dalam 

proses implementasi kebijakan tersebut yaitu faktor 

komunikasi yang diberikan Dinas Pendidikan keada 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) setiap Kecamatan, yang 

nantinya dikomunikasikan kepada pihak sekolah, serta 

faktor sumberdaya yang dimiliki oleh aparat pelaksana 

kebijakan dalam implementasi kebijakan program 

Bantuan Operasional Sekolah. 

Berdasakan hal tersebut di atas,penelitian ini 

berusaha untuk melakukan kajian lebih mendalam 

mengenai pengelolaan anggaran  Program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS). Permasalahan inilah yang 

http://www.bps.go.id/
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menyebabkan peneliti ingin melengkapi tentang 

pengelolaan anggaran dana BOS melalui implementasi 

program Rencana Kegiatan dan  Anggaran Sekolah 

(RKAS) dengan melihat dari aspek tranparansi, 

partisipasi dan akuntabilitasdi SDN Pacarkeling VIII 

Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

dskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 

karakteristik permasalahan yang diteliti. Teknik 

penentuan informan dilakukan secara purposive, 

dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang 

dianggap paling mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait 

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari data promer dan data 

sekunder. Data primer terdiri dari dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisis 

data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan  

 

Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program 

RKAS 
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat 

dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. 

Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan 

adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan 

pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (M. Rohman&Sodan Amri 

2012:273). 

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu 

istilah yang berasal dari kata „kelola‟ mengandung arti 

serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditentukan (Jamal Ma‟mur Asmani 2012:222). 

Berdasarkan definisi pengelolaan oleh para ahli 

terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan 

karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang 

berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari 

segi fungsi, benda, kelembagaan, dan ada yang 

menunjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun 

jika dipelajari, pada prinsipnya definisi-definisi 

tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. 

Secara umum, proses pengelolaan anggaran 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan inti 

dalam pelaksanaan proses penganggaran dana BOS. 

Pengelolaan merupakan suatu proses yang rasional dan 

sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian 

tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam 

pengelolaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan 

sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. 

Pengelolaan dalam penganggaran dana BOS 

bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang 

dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang 

ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

anggaran dana BOS antara lain menganalisis program 

kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yag ada 

dan mungkin bisa diadakan dari berbagai sumber 

pendapatan dan dari berbagai kegiatan. 

Sedangkan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS) merupakan rencana perolehan 

pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber 

pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang 

terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa 

kegiatan lainnya disertai rincian rencana 

pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dalam 

semua rencana pada program Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) harus mencakup seluruh 

komponen yang ada 8 (delapan) standar nasional 

pendidikan, yaitu : 

1.       Standar isi 

2.       Standar Proses 

3.       Standar Kompetensi 

4.       Standar Pendidimdan kependidikan 

5.       Standar sarana dan parasarana 

6.       Standar Pengelolaan 

7.       Standar Pembiayaan 

8.       Standar Penilaian Pendidik 

Dengan demikian, Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS) berisi tentang ragam 

sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran yang 

dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS), kepala sekolah membentuk tim 

manajemen keuangan khusus untuk mengelola Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dana BOS 

Nasional (BOSNAS) maupun BOS Daerah (BOSDA) 

yang juga merupakan sumber pendapatan pada 

program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS). Setelah tim manajemen keuangan khusus 

untuk Dana BOS beserta kepala sekolah menyelesaikan 

tugas untuk membentuk Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Sekolah (RKAS), barulah pelibatan guru dan 

pengurus komite sekolah akan diperoleh rencana yang 

mantap, dan secara moral semua dewan guru, kepala 

sekolah, tim manajemen khusus keuangan Dana BOS, 

serta pengurus komite sekolah merasa bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.  

Dalam menetapkan jumlah anggaran dalam 

program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

(RKAS), dua hal yang perlu diperhatikan adalah unit 

cost (satuan biaya) dan volume kegiatan. Setiap 

program dan penganggarannya perlu memperhatikan 

kedua hal tersebut. Sehingga diharapkan dalam 

programRencana Kegiatan dan  Anggaran Sekolah 

(RKAS), Kepala Sekolah beserta tim manajemen 

keuangan Dana BOS, dewan guru dan pihak lain yang 

terlibat dapat menyusun prioritas anggaran dana secara 

cermat. 

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 

mencapai tujuan tertentu. Dalam bidang pendidikan, 

dalam pengelolaan anggaran yang strategis, 
memerlukan kajian secara cermat tentang visi, misi, 

tujuan jangka panjang dan jangka pendek sekolah. 
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Kemudian, ditetapkan program kegiatan dan berbagai 

layanan yang dilaksanakan sekolah yang sesuai dengan 

tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta target 

yang akan dicapai baik output maupun outcomes-nya, 

dan disusunlah anggaran sehingga jadilah pengelolaan 

anggaran yang strategis dan sesuai dengan kondisi 

sekolah. 

Dalam penelitian ini, pengelolaan anggaran 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan suatu 

proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan 

anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

sekolah dalam rencana program selama satu tahun ke 

depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hal ini sesuai dengan pandangan Harsoyo yang 

mengungkapkan bahwa pengelolaan mengandung arti 

serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditentukan. 

Pengelolaan anggaran dana BOS bertujuan 

untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan 

tidak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana 

BOS antara lain menganalisis program kegiatan dan 

prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan mungkin 

bisa diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan 

dari berbagai kegiatan. Pengelolaan anggaran dana 

BOS dalam program RKAS yang dilakukan oleh SDN 

Pacarkeling adalah merencanakan kegiatan dan 

anggaran selama satu tahun ke depan bersama-sama 

dengan Komite Sekolah, sebagai bentuk pengawasan 

yang dilakukan oleh Komite Sekolah. Selanjutnya, 

rencana kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan 

dipublikasikan kepada Wali Murid sebagai bentuk 

kontrol yang dapat dilakukan oleh Wali Murid terkait 

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS. Dan melakukan pertanggung jawaban setiap 

triwulan dengan mengirimkan formulir BOS-K1, BOS-

K2, BOS-06B, dan BOS-K7 kepada UPTD dan Tim 

BOS Pusat sebagai laporan pertanggung jawaban 

kepada atasan. Serta, menempelkan formulir BOS-K1 

di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk 

keterbukaan dan pertanggung jawaban kepada 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardoyo 

yang mengungkapkan bahwa pengelolaan merupakan 

rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sehingga dalam pengelolaan anggaran dana 

BOS, Kepala Sekolah beserta tim manajemen 

keuangan Dana BOS, dewan guru dan pihak lain yang 

terlibat dapat menyusun prioritas anggaran dana secara 

cermat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran 

dana BOS yang dilakukan, dengan adanya transparansi 

dan partisipasi dari pihak sekolah dan masyarakat, 

akuntabilitas dapat berjalan dengan efektif.  

 

Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program 

RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya 
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin 

akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil 

yang dicapai. Transparansi menurut Ratminto, bahwa 

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah 

dimengerti (Jamal Ma‟mur Asmani 2012:228). 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu 

lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka 

meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program 

pendidikan di sekolah. disamping itu, transparansi 

dapat menciptakan timbal balik antaran pemerintah, 

masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah 

melalui penyediaan informasi dan menjamin 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai.  

Tidak hanya transparansi, dalam pengelolaan 

anggaran dana BOS partisipasi juga mempunyai peran 

besar dalam mendinamisasi sekolah dari berbagai 

unsur, salah satunya adalah masyarakat yang dalam hal 

ini Komite Sekolah dan Wali Murid. Partisipasi 

menurut Resbin L. Sihite adalah bebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu 

program atau kegiatan tertentu, sehingga bemakna 

dalam pencapaian tujuan. Sihite menambahkan, wujud 

dari partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran, 

tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna 

bagi prgram ataupun pencapaian tujuan.  

Sehingga, jika dikaitkan dengan penelitian ini, 

partisipasi merupakan keterlibatan dan peran serta 

dalam menyampaikan ide dan gagasan, mengambil 

keputusan, melaksanakan, mengawasi, dan 

mengevaluasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS. 

partisipasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS 

dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat yang 

dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid yang 

ikut serta dalam penyusunan rencana anggaran sekolah 

dalam program RKAS. Dengan keterlibatan 

masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan 

Wali Murid dapat memanfaatkannya untuk 

menyampaikan kritikan, masukan, dan lain-lain. 

Tidak hanya transparansi dan partisipasi, 

akuntabilitas juga sangat penting dilakukan dalam 

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS. Akuntabilitas merupakan keadaan yang dinilai 

karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan 

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut 

Tokyo Declaration of Guidelines on Public 

Accountability, akuntabilitasadalah kewajiban-

kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan 

untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta 

yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal 

yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, 

manajerial, dan program atau kegiatan.  
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Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti 

pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana BOS 

yang diperoleh oleh sekolah sebagai satu-satunya 

sumber keuangan dalam program RKAS sebagai 

sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di sekolah 

yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang 

berlaku, maka sekolah membelanjakan uang secara 

bertanggung jawab. Hal ini berarti sekolah sebagai 

instansi pendidikan wajib memberikan pertanggung 

jawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah 

terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS.  

Setiap sekolah wajib menyusun RKAS 

sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 53 Peraturan 

Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, yaitu Rencana Kerja Tahunan 

hendaknya memuat Rencana Kegiatan dan  Anggaran 

Sekolah (RKAS) untuk masa kerja satu tahun. Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan 

rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari 

berbagai sumber pendapatan serta susunan program 

kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin 

serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana 

pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. 

Dalam penelitian ini, pengelolaan anggaran 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam 

program RKAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 

Dalam proses perencanaannya, SDN Pacarkeling VIII 

bersama dengan Komite Sekolah bersama-sama 

merencanakan program kegiatan dan anggaran yang 

akan dimasukkan ke dalam program RKAS. 

Kemudian, rencana anggaran dan kegiatan yang telah 

dibuat, dipublikasikan kepada Wali Murid agar 

mengetahui apa saja rencana program kegiatan dan 

anggaran yang telah direncanakan. Setelah itu, barulah 

rencana program kegiatan dan anggaran dana yang 

telah disepakati oleh masyarakat, dimasukkan ke dalam 

program RKAS oleh Tim Manajemen Khusus Dana 

BOS SDN Pacarkeling VIII Surabaya dengan masuk ke 

website Dispendik Surabaya, kemudian mengisikan 

username yang berupa nomer NISN sekolah dan 

password yang telah dimiliki oleh setiap sekolah, baru 

setelah itu Rencana kegiatan dan anggaran dimasukkan 

ke dalam program RKAS.  

Setelah dibuat perencanaan program RKAS, 

sekolah juga melakukan pertanggung jawaban setiap 

triwulan dengan mengirimkan formulir BOS-K1, BOS-

K2, BOS-06B, dan BOS-K7 kepada UPTD dan Tim 

BOS Pusat sebagai laporan pertanggung jawaban 

kepada atasan. Serta, menempelkan formulir BOS-K1 

di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk 

keterbukaan dan pertanggung jawaban kepada 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Wardoyo 

yang menyatakan bahwa pengelolaan adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan 

yang dilaksanakan tidak menyimpang dari arah yang 

ditentukan. Sehingga diharapkan dalam program 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), 

Kepala Sekolah beserta tim manajemen keuangan Dana 

BOS, dewan guru dan pihak lain yang terlibat dapat 

menyusun prioritas anggaran dana secara cermat. Oleh 

karena itu, dalam pengelolaan anggaran dana BOS 

dalam program RKAS, akuntabilitas dapat berjalan 

dengan efektif ketika adanya transparansi dan 

partisipasi. 

Ketiga fokus dalam penelitian ini, yaitu 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sangat 

berhubungan satu dengan yang lain jika dikaitkan 

dengan pengelolaan anggaran dana BOS dalam 

program RKAS. Hal tersebut dikarenakan, 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai 

unsur utama terciptanya Good Governance. Dengan 

adanya transparansi, berarti adana keterbukaan. 

Transparan dalam bidang pengelolaan berarti adanya 

keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dalam 

penelitian ini, transparansi pengelolaan anggaran dana 

BOS berarti adanya keterbukaan terhadap sumber 

keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan 

pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa 

memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahuinya. Beberapa informasi keuangan dapat 

dengan mudah diakses oleh semua warga sekolah dan 

masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan 

Wali Murid, salah satunya adalah perencanaan dan 

penyelenggaraan program sekolah yang telah 

tercantum dalam program RKAS.  

Transparansi dalam pengelolaan anggaran dana 

BOS dalam program RKAS, juga sangat diperlukan 

dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan 

masyarakat, yang dalam hal ini Komite Sekolah dan 

Wali Murid. Partisipasi masyarakat tersebut berupa 

dukungan yang diberikan oleh Komite Sekolah, Wali 

Murid, dan Pemerintah dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan 

dan tercantum dalam program RKAS.  

Transparansi juga dapat menciptakan 

kepercayaan timbal balik antara pemerintah, 

masyarakat, dan warga sekolah melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

pengelola dana BOS harus mampu mempertanggung 

jawabkan hasil pengelolaan anggaran dana BOS tidak 

hanya kepada pemerintah saja, tetapi juga kepada 

masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan 

Wali Murid. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung 

jawaban sekolah terhadap program sekolah yang 

dijalankan.  

Selain transparansi, partisipasi mempunyai 

peran besar dalam mendinamisasi sekolah dari berbagai 

unsur, salah satunya adalah masyarakat, yang dalam 

penelitian ini adalah Komite Sekolah dan Wali Murid. 

Sekolah mendorong masyarakat untuk peduli aktif 

dalam berpartisipasi demi kemajuan 

sekolah.keterbukaan sekolah dalam proses perencanaan 

anggaran dana BOS dalam program RKAS juga dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat yang dalam hal 

ini Komite Sekolah dan Wali Murid melalui 
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menyampaikan bentuk ide dan gagasan, materi, 

dukungan moral, pemberian akses, dan lain sebagainya 

untuk peningkatan kualitas dan kebesaran sekolah.  

Dengan adanya partisipasi masyarakat, dapat 

menjadi sebuah akses bagi masyarakat dalam 

mengawasi dan mengevaluasi program sekolah yang 

telah direncanakan dan dijalankan. Sehingga, dengan 

adanya partisipasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk menyampaikan masukan, ide, kritik, dan lain-

lain demi peningkatan kualitas pembelajaran.  

Tidak hanya transparansi dan partisipasi, 

akuntabilitas juga memiliki peran dalam pengelolaan 

anggaran dana BOS. berdasarkan perencanaan yang 

telah ditetapkan, maka pihak sekolah membelanjakan 

dana BOS secara bertanggung jawab. Dengan adanya 

akuntabilitas, pengelola dana BOS sekolah harus 

transparan dengan mengikut sertakan Komite Sekolah 

dalam perencanaan anggaran dana BOS. selain itu, 

perlu adanya partisipasi untuk adanya timbal balik 

antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah terhadap 

program yang dijalankan. 

Ketiga fokus dalam penelitian ini, yaitu 

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

merepresentasikan bahwa pengelolaan anggaran dana 

BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII 

sebagai unsur utama terciptanya Good Governance. 

Peneliti menganalisis, transparansi dalam penelitian ini 

merepresentasikan bahwa terbukanya akses publik bagi 

pelbagai informasi. Terlihat dari sekolah yang sangat 

terbuka dalam memberikan informasi keuangan kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

mengakses dan mengontrol langsung pengelolaan 

anggaran dana BOS di SDN Pacarkeling VIII. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat memang mempunyai 

hak untuk mendapatkan informasi. Hal itu dapat 

terlihat dengan terbukanya sekolah dalam memberikan 

informasi keuangan kepada masyarakat sebagai wujud 

dari pertanggung jawaban sekolah kepada masyarakat 

yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mardiasmo yang 

mengungkapkan bahwa transparansi pengelolaan 

keuangan pada akhirnya akan menciptakan horizontal 

accountabilty antara pengelola dengan masyarakatnya 

sehingga tercipta pengelolaan yang bersih, efektif, 

efisien, akuntabel, dan responsive. Oleh karena itu, 

transparansi dapat mendorong peningkatan 

akuntabilitas publik.  

Partisipasi dalam penelitian ini 

merepresentasikan bahwa masyarakat mempunyai 

peran besar dalam mendinamisasi kegiatan sekolah. 

Seluruh masyarakat mempunyai hak untuk 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Namun, harus terdapat mekanisme yang jelas dalam 

proses pengambilan keputusan dan kontrol. Hal 

tersebut dapat terlihat dari  partisipasi masyarakat 

dalam menyampaikan ide dan gagasan, materi, dan 

dukungan moral pada saat diadakannya perencanaan 

kegiatan anggaran dana BOS dan sosialisasi rencana 

anggaran dan kegiatan dana BOS dalam program 

RKAS. Sehingga, pertanggung jawaban yang diberikan 

oleh sekolah , yaitu dengan membuat laporan 

pertanggung jawaban yang ditempel di papan 

pengumuman sekolah yang sesuai dengan rencana 

kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan , 

sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ikut 

terlibat dan mendukung kegiatan sekolah. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Midgley yang mengungkapkan 

bahwa partisipasi masyarakat berarti adanya 

keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan 

setempat secara langsung. Oleh karena itu, partisipasi 

publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya 

transparansi.  

Peneliti juga menganalisis, akuntabilitas dalam 

penelitian ini merepresentasikan bahwa prosedur 

peraturan dan perundangan dilaksanakan dengan 

konsekuen. Sehingga, tindakan dan pengeluaran dapat 

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan 

indikator kinerja dan target yang jelas. Hal tersebut 

dapat terlihat dari SDN Pacarkeling VIII yang selalu 

tepat waktu dalam mengirimkan laporan pertanggung 

jawaban kepada  UPTD dan Tim BOS Pusat yang 

berupa Form BOS-K1, BOS-K2, K-06B, dan BOS-K7. 

Selain itu, laporan pertanggung jawaban kepada 

masyarakat dilakukan dengan menempelkan Form 

BOS-K1di papan pengumuman sekolah, agar 

masyarakat dapat mengetahui dana yang digunakan 

sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Cancdler dan Plano yang 

menekankan akuntabilitas adanya hubungan timbal 

balik dua arah yaitu check and balance dalam sistem 

administrasi. Oleh karena itu, akuntabilitas akan sulit 

terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik 

dalam proses pengambilan keputusan.  

Berdasarkan hasil analisis di atas, nampak 

bahwa antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

dalam penelitian  ini merepresentasikan bahwa 

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS di SDN Pacarkeling VIII saling berkaitan. 

Transparansi dapat mendorong peningkatan 

akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak 

dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, 

akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan 

dan partisipasi publik dalam proses pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, adanya transparansi, 

partisipasi, dan akuntabilitas sangat penting dilakukan 

terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS di SDN Pacarkeling VIII dalam menciptakan 

Good Governance. 

 

Kesimpulan  

Transparansi pengelolaan anggaran dana BOS 

dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII sangat 

transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya 

informasi  mengenai penerimaan dana BOS serta 

informasi yang disediakan mengenai anggaran dana 

BOS dalam program RKAS. Sedangkan partisipasi 

pengelolaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS, banyak pihak yang berpartisipasi. Hal tersebut 

dapat dilihat dari terlibatnya masyarakat dalam proses 

perencanaan anggaran dana BOS dalam program 

RKAS, Kemudahan bagi masyarakat dalam 

mengontrol pengelolaan anggaran dana BOS dalam 
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program RKAS, serta akses masyarakat menyampaikan 

saran, kritik, dan pendapat terkait pengelolaan 

anggaran dana BOS dalam program RKAS. Dalam 

akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam 

program RKAS dapat dilihat dengan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa 

lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara 

Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah dan mengirimkan 

kepada  UPTD dan Tim BOS Pusat. Serta 

menempelkan formulir BOS K-1 di papan 

pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan 

pertanggung jawaban terkait penggunaan dana BOS di 

SDN Pacarkeling VIII.  Dan yang terakhir, keterkaitan 

antara ketiga fokus dalam penelitian ini, yaitu 

transparansi dapat mendorong peningkatan 

akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak 

dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, 

akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan 

dan partisipasi publik dalam proses pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi, 

dan akuntabilitas saling berkaitan dalam menciptakan 

Good Governance. 
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