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Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya 

dengan memberikan bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia yaitu dana bantuan 

operasional sekolah (BOS). Dana tersebut menjadi sumber daya penting bagi tercapainya 

prioritas utama rencana strategis daerah yaitu untuk pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan.Untuk merealisasikan rencana tersebut 

maka Permendikbud mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan dan pelaporan dana BOS. 

Dalam hal ini penulis menganalisis seputar akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pelaporan 

dana BOS sebagai contoh penulis menemukan beberapa masalah dalam pengeloaan dan 

pelaporan dana BOS. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dan pelaporan dana 

Bantuan Operasional Sekolah di MA AF sesuai Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayan 

Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

PertanggungJawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. kualitatif ialah 

metode yang lebih menekunkan pada aspek pemahaman kualitas secara mendalam terhadap 

suatu masalah. Sedangkan deskriptif untuk mendeskripsikan hasil hasil penelitian secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan akuntabilitas terhadap 

penggunaan dana BOS masi belum berjalan terlau baik, ada beberapa kesalahan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

PertanggungJawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015. 

Kata Kunci : Akuntabilitas dan Dana BOS 

PENDAH ULUAN 
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1.1 LATAR BELAKANG 

Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana sekolah yang efisien dapat menciptakan 

suasana sekolah yang kondusif. Hal tersebut akan membuat guru, siswa, orang tua, dan seluruh 

steakholder sekolah dapat melaksanakan tugas dalam upaya penigkatan prestasi siswa. Untuk 

menunjang upaya tersebut pemerintah memberikan dukungan bertupa pengadaan dana BOS. 

Dana tersebut dapat direncanakan untuk penggunaan secara baik dan tepat sera harus 

dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pihak sekolah berperan penting agar dapat 

mengembangkan kulaitas siswa melalui kegiatan belajar yang tepat. 

Dana BOS (dana bantuan operasioan sekolah) adalah salah satu bentuk biaya 

kependidikan dari pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Pengelololaan dana BOS yang 

diberikan pemerintah akan dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah. Oleh karna itu pihak 

sekolah haruslah bertanggung jawab dalam mengelola dana boa untuk mendukung kegiatan 

wajib belajar yang berkualitas. 

Pemakaian dana bos haruslah memiliki laporan yang akuntabel. Artinya, akuntabilitas 

(pertanggung jawaban) atas laporan tersebut sangatlah penting. Mengapa, karna pengadaan 

dana bos digunakan untuk mewujudkan program pemerintah yaitu wajib belajar. Banyak hal 

terjadi dinegara ini dikarnakan oleh minimnya sumber daya manusia.Oleh sebab itu pemerintah 

mencanangkan program tersebut untuk menigkatkan mutu SDM di negara ini. Akan tetapi 

terdapat beberapa orang dari lapisan masyarakat menegah ke bawah yang beralasan untuk tidak 

berpartisipasi menjalankan program pemerintah tersebut. Oleh karna pemerintah memberikan 

solusi berupa pengadaan dana BOS untuk operasional pendidikan di sekolah. 

Menurut Fauzan (2014) pada umumnya masalah yang sernng terjadi mengenai dana BOS 



adalah masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS dari hasil 

penelitian Bank Dunia menunjukkan, sebagian besar orangtua siswa pernah mendengar adanya 

program BOS. Namun, masih minim sekali wali murid yang tahu informasi lebih rinci tentang 

BOS, terutama menyangkut jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya 

Mengenai pendanaan BOS di MA“AF” pemerintah baru mengalokasikan dana BOS 



TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PENGERTIAN AKUNTABILITAS 

Menurut Wasistiono (2005:59) Setiap aktivitas terkait dengan kepentingan 

publik perlu mempertanggung jawabkan nya kepada publik.Tanggung jawab diberikan 

kepada seluruh kompnen di sekolah tersebut. Jadi pemberian tanggung jawab tidak 

hanya diberikan kepada pengelola sekolah saja namun juga pada para pengelola saham. 

Menurut Rosjidi (2001 ;hal: 143) Akuntabilitas,dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu: 

1. Akuntabilitas internal 

Dalam Akuntabilitas internal, setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau 

kelompok secara hirarki berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada 

atasannya secara langsung atausecara build in mengenai perkembangan hasil kinerja 

secara berkala. 

2. Akuntabilitas Eksternal 

Dalam Akuntabilitas Eksternal, Setiap pemegang amanah harus Mempertanggung 

jawabkan semua amanah yang sudah diterima dan dilaksanakan untuk diinformasikan 

kepada pihak luar dan lingkungannya. 

2.2 LAPORAN KEUANGAN 

Menurut SAK (2009Laporan keuangan adalah laporan yang diperuntukkan 

dalam memenuhu penggunan laporan keuangan dengan tujuan umum, termasuk laporan 

yang disusun terpisah ataupun dokumen publik lainnya. Pernyatan ini berlaku pula untuk 

laporan keuangan konsolidasian. 

2.3 PENGERTIAN BOS-M A 

BOS-MA yaitu program Pemerintah berbentuk pemberian dana secara langsung 



kepada pihak Sekolah Menengah (MA/sederajat) total pemberian dihitung atas dasar 

jumlah setiap siswa pada sekolah. Dalam Program BOS-MA madrasah dapat 

menggunakan pemenuhan kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia dengan 

kelompok pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. 

Oleh karena itu, ada beberapa macam pembiayaan investasi dan personalia yang 

diijinkan dibiayai dengan dana BOS. Secara rinci jenis aktifitas yang dapat dibiayai dari 

dana BOS telah diulas pada bagian penggunaan dana BOS. 

2.4 Tugas dan Tanggung jawab M adrasah dalam pengelolaan BO S M A meliputi: 

1. Mengoreksi ulang jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. 

2. Menyeleksi murid yang tidak mampu yang akan dibebaskan dari segala jenis pungutan 

bersama komite madarasah dan perwakilan wali murid/ orang tua siswa 

(formulir BOS-03). 

3. Pengelolaan dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan dan trasparan (Petunjuk 

Teknis BOS Madrasah Aliyah 7). 

4. Dana BOS yang telah digunakan harus diumumkan di papan pengumuman madrasah 

dan atas sepengetahuan pihak-ihak terkait (formulir BOS-07). 

5. Membuat laporan dana yang keluar untuk keperluan sekolah setiap satu bulan. Pihak 

madrasah harus menandatangani laporan tersebut. (lihat pertanggungjawaban 

keuangan BOS); 

6. Mempertanggung jawabkan terhadap penyimpangan penggunaan dana di madrasah. 

7. Pelaporan dan BOS kepada pihak yang lebih tinggi (Kab/Provinsi) 

2.5 Pelaporan Dan Pertanggungjawaban K euangan 

Pem bukuan 

Madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang didapatkan untuk program 



BOS, berikut adalah pembukuan yang harus diisi oleh pihak madrasah: 

1) Buku Kas Umum 

Semua transaksi yaitu berhubungan dengan pihak ketiga; meliputi Kolom 

Penerimaan dan Kolom Pengeluaran semua transaksi eksternal yang berhungan 

dengan pihak ketiga di masukkan dalam buku kas 

2) Buku Pembantu Kas 

Dalam pembukuan ini pihak madrasah wajib mencatat transaksi secara tunai. 

Tiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai wajib dicatat 

dikolom buku pembantu kas. 

3) Buku Pembantu Bank 

Buku yang memuat transaksi tunai melalui bank baik cek, giro, maupun tunai 

4) Buku Pembantu Pajak 

buku perpajakan ini digunakan untuk mencatat serta memantau tarif dan penyerahan 

pajak yang sudah diuraikan 

M ETODE PEN ELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualititatif dimana peneliti 

bertujuan untuk menganalisis akunatbilitas pengelolaan dan pelaporan dana bantuan 

operasioanl sekolah pada madrasah aliyah AF. Dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui apakah Madrasah Aliyah AF sudah menerapkan akunatbilitas pengelolaan dan 

pelaporan dana bantuan operasioanl sekolah sesuai aturan yangada di juknis 



3.2 Objek penelitian 



2. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengkaji ulang data yang telah di 

sediakan oleh sekolah guna memperoleh manfaat untuk bahan pengujian dan sekaligus 

sebagai bahan untuk analisis 

3. Wawancara 

Survey lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS adapun 

Narasumber atau informan dalam penelirian ini adalah informan yang mengerti dan 

memahami tentang pengelolaan Dana BOS 

3.5 Tehnik A nalisis Data 

Tahapan-Tahapan yang di lakukan untuk menganalisis data adalah: 

1. Memeriksa secara teliti atau secara mendalam atas dokumen dana BOS 

2. Mempelajari Pengelolaan Dana BOS terkait pemakaian Dana BOS 

3. Mengkonfirmasi dalam bentuk memberikan pertanyaan kepada para pihak yang 

bersangkutan 

4. Mengevaluasi bukti atas pengelolaan Dan BOS dengan juknis yang ada 

5. Kesimpulan: penulis mengidentifikasikan kesesuaian dan penyimpangan bila ada antara 

LPJ BOS dan juknis BOS serta Membandingkan LPJ Dana BOS dengan Peraturan yang 

ada 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Sekolah Madrasah 

Aliyah AF NSM 

NPSN 

Nama Sekolah 

Status Madrasah 

Tanggal Pendirian 

Akreditasi 

Alamat 

: 131235780011 

: 20584167 

: Madrasah Aliyah AF : 

Swasta 

: 03 Desember 2002 

 

VISI, MISI, DAN 

KEUNGGULAN 

VISI 

Terwujudnya generasi islam ASWAJA yang berakhlakul karimah, unggul dan mandiri 

MISI 

1. Menyiapkan lulusan yang berpegang teguh pada aqidah ASWAJA 

2. Membentuk pribadi yang mandiri dan tanggguh serta berakhlakul karimah 

3. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang akademis dan non akademis 

4. Mengembangkan multi kecerdasan (Multiple intelegences) secara berimbang 

5. Membina peningkatan pengetahuan dan keterampilan. 

: B 

: JL. TAMBAK OSOWILANGUN 98 

Kecamatan : Benowo 

Desa/kel : Tambak Osowilangun 

Surabaya 60191 

 

 



4.1 AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA BOS 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan sangat diperlukan karena merupakan hal 

yang sangat penting.Keberhasilan suatu organisasi termasuk di lembaga pendidikan 

dapat diukur bagaimana lembaga tersebut mengelola keuangan dan SDM nya . 

Pengelolaan dana BOS di MA AF dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

akuntabilitas 

Asumsi pemerintah pengucuran dana BOS dirasacukup untuk mendanai semua 

kegiatan operasional sekolah, sehingga pemerintah melarang pihak sekolah untuk 

memungut biaya pendidikan dari orang tua sedikitpun, oleh karena itu penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui Perencanaan(pelaksanaan), tingkat transparasi,tingkat 

partisipasi, dan monitoring dalam pengelolaan dana BOS. 

Table 4.1 Jumlah siswa/Santrisebagai berikut 

Jenjang Kelas TOTAL Jenis Kelamin TOTAL 

10 11 12 
 

L P 
 

82 39 41 162 62 100 162 

 

1. Perencanaan 

MA AF sudah melakukan pengelolaan dengan benar. Proses awal perencanaan kegiatan 

anggaran madrasah biasanya dilakukan disemester awal dengan memperkirakan 

kebutuhan dan pemasukan yang akan diterima, pihak sekolah melakukan pendataan siswa 

yang dibebaskan dari segala iuran setelah adanya perencanaan. Pihak sekolah juga 

membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS, namun masih ada beberapa transaksi 

yang tidak dimasukkan pembukuan 

2. Transparasi 



Pelaksanaan transpransi pengggunaan dana BOS di MA AF tidak terlakasana dengan 

baik. Transparansi dilakukan hanya per-semester dengan cara mengumumkan melalui 

rapat bersama wali murid. Dalam juknis dana BOS seharusnya pihak sekolah 

mencantumkan pemakaian dana BOS di papan pengumuman madrasah. 

3. Monitoring 

Aspek monitoring dalam pemakaian dana BOS sudah cukup baik. Kepala sekolah 

melakukan minitoring setiap tiga bulan sekali dengan mengecek anggaran dan barang 

yang dibeli serta bukti pembeliannya, Monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

bentuk pemeriksaan / evaluasi keuangan dengan memeriksa RKAM, dukumendokumen 

keuangan, sumber keuangan, serta pertanggungjawabannya. 

4. Partisipasi 

Tingkat partisipasi komite sekolah dan para guru sangat bagus. Terbukti setiap 

bendahara menyusun laporan, para guru yang terlibat dalam kegiatan sekolah sangat 

membantu dengan baik, ditunjang dengan komite sekolah. Namun orang tua murid tidak 

dapat berpartisipasi penuh karena tidak seluruh wali murid faham akan pengelolaan dan 

pelaporan dana BOS. 

4.2 Akuntabilitas terhadap pelaporan dana BO S 

Dalam pelaporan dana BOS yang harus dikerjakan adalah semua pembukuan, 

format pembukuan buku-buku ini cukup sederhana. Setiap transaksi dianjurkan 

langsung dibukukan hal ini mempermudah agar pembukuan tidak mudah hilang atau 



tertukar dan posisi keuangan selalu terupdate dan cepat apabila sewaktu-waktu 

diperlukan. 

Setiap triwulan sekolah dituntut untuk melaporkan penggunaan dana BOS, dana 

BOS memiliki format-format yang telah ditentukan oleh buku panduan/juknis BOS pihak 

sekolah juga dituntut untuk melampirkan LPJ kegiatan apabila kegiatan tersebut dibiayai 

oleh dana BOS. Semua format dan bukti-bukti pendukung nantinya akan diperiksa oleh 

tim verifikasi khusus yang akan meneliti semua kelengkapan pertanggung jawaban, 

apabila terdapat kesalahan, laporan akan dikembalikan kesekolah untuk diperbaiki. Berikut 

format pelaporan dana BOS di madrasah aliyah AF 

 

Berdasarkan laporan dalam buku kas umum pada bulan juli 2015 terdapat 

transaksi sejumlah 37.800.000 yang dilakukan oleh MA AF.Akan tetapi tidak 

dicantumkan didalam buku kas umum. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pihak 

bendahara mengenai fotmat pelaporan dana BOS. 

 



 

Dalam format pelaporan buku pembantu kas, tidak menemukan permasalahan 

penyusunan laporan tampak jelas dan benar.Semua transaksi yang dilakukan oleh pihak 

Madrasah Aliyah AF dicantumkan dengan lengkap berdasarkan bukti yang ada. 

 

Penulis tidak menemukan kesalahan yang fatal.Hal ini karena tidak adanya 

transaksi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan pihak bank. Dalam transaksi dengan 

pihak bank yang dilakukan hanyalah pemasukan dan pencairan dana BOS. 

 



 

Berdasarkan laporan dalam buku pembantu pajak terdapat beberapa transaksi 

yang dilakukan oleh pihak MA AF.Namun dalam laporan tersebut tidak dicantumkan 

berapa PPN yang harus dikeluarkan.Hal ini terjadi karna minimnya pengetahuan 

mengenai paja 

Untuk memperjelas keterangan diatas dapat dilihat melalui table berikut: 

No Uraian Ada Tidak Keterangan 

1 Kas Umum 

 

V Ada beberapa transaksi yang 

tidak terlampiri 

 
Buku pembantu kas V 

  

 
Buku pembantu Bank V 

  

 

Buku pembantu pajak 

 

V Ada beberapa transaksi yang 

tidak terlampiri 

KESIMPULAN 



5.1 KESIMPULAN 

x Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pengelolaan dana BOS di MA AF 

masih belum akuntabel karena masih ada transaksi yang tidak boleh atau dilarang tetapi 

pihak sekolah masih saja menggunakan keperluan yang dilarang dalam permendikbud 

No 161 Tahun 2014 tentang juknis dan LPJ tahun 2015. 

x Dari sisi pelaporan yang paling sering terjadi adalah kurangnya transaksi tidak terlampir 

pada kas umum,buku pembantu kas, buku pembantu pajak dan keterlambatan pelaporan. 

x Di tahun 2015 MA AF telah mengumpulkan format laporan dana BOS serta bendel SPJ 

lengkap, hanya saja waktu pengumpulan SPJ BOS melebihi batas waktu yang sudah 

ditentukan disetiap triwulannya. 



DAFTAR PUSTAKA 

Fauzan, 2 
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PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana sekolah 
yang efisien dapat menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Hal tersebut akan 
membuat guru, siswa, orang tua, dan seluruh steakholder sekolah dapat melaksanakan 
tugas dalam upaya penigkatan prestasi siswa. Untuk menunjang upaya tersebut 
pemerintah memberikan dukungan bertupa pengadaan dana BOS. 

Dana tersebut dapat direncanakan untuk penggunaan secara baik dan tepat sera harus 
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pihak sekolah berperan penting agar dapat 
mengembangkan kulaitas siswa melalui kegiatan belajar yang tepat. Dana BOS (dana 
bantuan operasioan sekolah) adalah salah satu bentuk biaya kependidikan dari 
pemerintah bagi masyarakat Indonesia. 

 

Pengelololaan dana BOS yang diberikan pemerintah akan dikelola secara mandiri oleh 

pihak sekolah. Oleh karna itu pihak sekolah haruslah bertanggung jawab dalam 
mengelola dana boa untuk mendukung kegiatan wajib belajar yang berkualitas. 
Pemakaian dana bos haruslah memiliki laporan yang akuntabel. Artinya, akuntabilitas 
(pertanggung jawaban) atas laporan tersebut sangatlah penting. 

Mengapa, karna pengadaan dana bos digunakan untuk mewujudkan program pemerintah 
yaitu wajib belajar. Banyak hal terjadi dinegara ini dikarnakan oleh minimnya sumber daya 
manusia.Oleh sebab itu pemerintah mencanangkan program tersebut untuk menigkatkan 
mutu SDM di negara ini. 

Akan tetapi terdapat beberapa orang dari lapisan masyarakat menegah ke bawah yang 
beralasan untuk tidak berpartisipasi menjalankan program pemerintah tersebut. Oleh 
karna pemerintah memberikan solusi berupa pengadaan dana BOS untuk operasional 


