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Oleh 
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ABSTRAK 

      Suci Kartika , 2022, Skripsi, Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)  Pada SMAN 12 Makassar, 

yang telah di bimbing oleh Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH dan 

Bapak Adil Setiawan SE, M.Si, Ak,.CA 

 

      Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Analisis 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(Bos)  Pada SMAN 12 Makassar. Penelitian ini menggunakan metode Analisis 

Deskriptif Kualitatif, data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-

data dari objek penelitian dan menganalisis Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Metode pengumpulan data 

pada penelitian yaitu dengan wawancara dan dokumenmtasi telah didapatkan data 

selama 3 tahun terakhir. 

 

      Hasil Penelitian menunjukan bahwa SMAN 12 Makassar, telah diterapkan 

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

(Bos) dengan dengan sangat bagus dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dilihat 

dari Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

sesuai ketentuan dan petunjuk tekhnis Dana BOS. 

 

 

Kata Kunci : Transparansi,  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah (Bos)   
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TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS 

MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS 

(BOS) 

AT SMAN 12 MAKASSAR 

 

By 

 

Suci Kartika 
 

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business 

Bosowa University Makassar 

 

ABSTRACT 

 

Suci Kartika, 2022, Thesis, Transparency Analysis and Accountability of 

School Operational Assistance Fund Management (BOS) at SMAN 12 Makassar, 

which has been guided by Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH and 

Mr. Adil Setiawan SE, M.Si, Ak,.CA 

The purpose of this study is to find out and analyze the Transparency and 

Accountability Analysis of School Operational Assistance Fund Management 

(BOS) at SMAN 12 Makassar. This research uses the Qualitative Descriptive 

analysis method, the data used is to collect data from the research object and 

analyze the Transparency and Accountability of School Operational Assistance 

Fund Management (BOS). The method of collecting data in the study, namely by 

interviews and documents, has been obtained data for the last 3 years. 

The results of the study show that SMAN 12 Makassar, has implemented 

Transparency and Accountability for The Management of School Operational 

Assistance Funds (BOS) very well and increasing every year. This can be seen 

from the School Operational Assistance Fund (BOS) Accountability Report in 

accordance with the provisions and technical instructions of the BOS Fund. 

Keywords : Transparency, Accountability for School Operational Assistance Fund 

Management (BOS)    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka memajukan kualitas pendidikan demi terwujudnya suatu 

cita-cita pendidikan nasional, hingga saat ini pemerintah masih dihadapkan 

dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidikan yang masih 

belum memenuhi standar, banyaknya anak-anak yang putus sekolah, sarana dan 

prasarana sekolah yang masih kurang memadai, serta terbatasnya anggaran 

pendidikan yang disedikan pemerintah. Pendidikan adalah salah satu aspek 

penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan adanya pendidikan 

dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seseorang hingga 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Anggraini (2013)  

Pengelolaan dana Sekolah wajib dilandasi semangat akuntabilitas serta 

transparansi. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat bisa 

mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut dibelanjakan. Sekarang ini 

sekolah dengan program SBI serta sekolah model/rujukan buat seluruh program 

kemampuan mempunyai laporan pertanggung jawaban, tercantum laporan 

keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus 

kas, dan perhitungan bayaran yang dihabiskan untuk daftar kebutuhan fasilitas 

serta prasarana yang tercantum di RAKS oleh masing-masing siswa serta aktivitas 

sekolah (Nasional et al., 2007) Pengelolaan dana Sekolah wajib dilandasi 

semangat akuntabilitas serta transparansi. Dengan pengelolaan dana yang 

transparan, masyarakat bisa mengetahui ke mana saja dana sekolah tersebut 



 

 

dibelanjakan. Sekarang ini sekolah dengan program SBI serta sekola model atau 

rujukan buat seluruh program kemampuan mempunyai laporan pertanggung 

jawaban, tercantum laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan 

surplus defisit, laporan arus kas, dan perhitungan bayaran yang dihabiskan untuk 

daftar kebutuhan fasilitas serta prasarana yang tercantum di RAKS oleh masing- 

masing siswa serta aktivitas sekolah (Nasional et al., 2007). 

Perspektif akuntansi mengharuskan Setiap kepala sekolah buat 

mengantarkan laporan keuangan sekolah kepada komite sekolah serta pemerintah 

serta stakeholder yang lain. Laporan keuangan ini memberi tahu penerimaan serta 

pengeluaran keuangan sekolah. Perihal tersebut hendak menjamin terdapatnya 

sesuatu akuntabilitas publik, paling utama buat pengguna jasa pembelajaran. 

Manajemen keuangan sekolah bertujuan buat menolong pengelolaan keuangan 

dari sekolah dan menghasilkan sesuatu mekanisme pengendalian yang cocok buat 

pengambilan sesuatu keputusan keuangan (Nurdiani & Nugraha, 2018) Perspektif 

akuntansi mengharuskan setiap kepala sekolah buat mengantarkan laporan 

keuangan sekolah kepada komite sekolah serta pemerintah serta stakeholder yang 

lain. Laporan keuangan ini memberi tahu penerimaan serta pengeluaran keuangan 

sekolah. Perihal tersebut hendak menjamin terdapatnya sesuatu akuntabilitas 

publik, paling utama buat pengguna jasa pembelajaran. Manajemen keuangan 

sekolah bertujuan buat menolong pengelolaan keuangan dari sekolah dan 

menghasilkan sesuatu mekanisme pengendalian yang cocok buat pengambilan 

sesuatu keputusan keuangan (Nurdiani & Nugraha, 2018). 



 

 

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar nasional pendidikan menjadi acuan penjaminan mutu untuk komponen 

sistem pendidikan. Komponen sistem pendidikan tersebut salah satunya adalah 

tentang standar pembiayaannya. 

Dari pengamatan dan observasi yang dilakukan pada SMA Negeri 12 

Makassar dalam hal ini untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan Dana BOS pada sekolah tersebut saya secara khusus melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah, bendahara dan guru. Awalnya saya diterima 

dengan sangat baik pada saat mengantarkan surat izin melakukan penelitian, 

setelahnya saya diarahkan untuk melapor ke Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena hal yang saya teliti adalah hal yang sangat 

sensitif menurut kepala SMA Negeri 12 Makassar. Setelah saya mendapatkan 

surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saya 

kembali ke SMA Negeri 12 Makassar tapi saya tidak langsung melakukan 

penelitian karena pada saat itu sekolah dalam kegiatan ujian kelulusan tingkat 

SMA.  

Kemudian pada Senin tanggal 9 Mei 2022 saya kembali ke lokasi 

penelitian untuk melakukan observasi dan melakukan wawancara, dari observasi 

diketahui bahwa warga sekolah SMA Negeri 12 Makassar dapat mengakses 

rincian belanja dana BOS karena terdapat papan informasi dana BOS yang 

terpasang didalamnya tercantum komponen-komponen pembelanjaan dana BOS 

SMA Negeri 12 Makassar dalam 1 tahun, terdapat 10 (sepuluh) komponen 



 

 

tersebut adalah Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan peserta didik baru, 

Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, Pembiayaan kegiatan ulangan harian, 

UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN, Pengelolaan sekolah, Pengembangan 

profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, 

Langganan daya dan jasa, Pemeliharaan perawatan sarana dan prasana sekolah, 

Pembayaran honorer dan Pembelian alat multimedia pembelajaran, kemudian 

pada saat penganggaran dana BOS Kepala Sekolah dan bendahara melibatkan 

para guru, staf dan perwakilan orang tua dalam penyusunan Rencana Kegiatan 

Anggaran Sekolah atau biasa disebut RKAS. Hanya saja saat diminta 

memperlihatkan bagaimana bentuk Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS  

pihak Kepala Sekolah, Bendahara dana BOS, peneliti diberi kesempatan untuk 

melihat bagaimana bentuk pelaporan dana BOS tersebut tetapi peneliti tidak 

diperkenangkan untuk melakukan dokumentasi bagaimana bentuk laporan 

pertanggung jawaban beserta contoh bukti-bukti kegiatan pembelanjaan tentang 

dana BOS Pada SMA Negeri 12 Makassar tersebut karena Kepala sekolah 

mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban dana BOS adalah suatu yang 

sensitif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2014) melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Perilaku 

Etis Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Dimana judul 

Penelitian ini Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, 



 

 

transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana 

BOS. Akuntabilitas berpengaruh negative dan tidak signifikan  terhadap  

pengelolaan  dana  BOS.  Partisipasi  masyarakat berpengaruh secara positif dan 

tidak signifikan terhadap pengelolaan dana BOS. Transparansi yang paling 

dominan  mempengaruhi pengelolaan dana BOS. Berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  karena 

Peneliti menggunakan data Primer dalam pengumpulan data. 

Selain itu, Ahmad Farid Sapri (2017) melakukan penelitian dengan Judul 

Pengaruh Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Pendapatan 

Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 

Makassar. Hasil Penelitian ini Secara parsial program dana BOS berpengaruh 

secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 

Makasar, sedangkan pendapatan orang tua tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akutansi SMK Negeri 1 

Makasar. Secara simultan dana BOS dan pendapatan orang tua sama-sama 

memberikan pengaruh, akantetapi yang memberikan pengaruh yang dominan 

adalah dana BOS., Berbada dengan penelitian yang peneliti lakukan ini  

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengetahui apakah sekolah 

melakukan kegiatan transparansi dan akuntabilitas dimana peneliti melakukan 

penelitian pada SMA Negeri 12 Makassar . 

 Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Subkhi Widyatmoko dan 

Suyatmini (2017) yang berjudul Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah 

di SDN Kemasan 1 Surakarta, dalam penelitiannya dia menggunakan Metode 



 

 

Kualitatif dengan Pendekatan Etnografi yang menyimpulkan bahwa (1)Dalam 

proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala Sekolah sebagai 

penanggung jawab, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite Sekolah. Proses 

perencanaan diawali dengan menyusun RAKS. (2)Pelaksanaan pengelolaan BOS 

diawali dengan pengambilan dana yang dilakukan bendahara sesuai kebutuhan 

dengan menyisakan saldo minimum di bank. Pengeluaran yang tidak termasuk 

pada 13 item dalam tata kelola dana BOS menggunakan iuran infak siswa yang 

dilaksanakan setiap jumat. (3)Pertanggung jawaban BOS melalui laporan yang 

dikerjakan bertahap setiap hari, berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan  

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan cara mewawancarai beberapa 

informan seperti Kepala Sekolah, Bendahara dan Guru Pada SMA Negeri 12 

Makassar.  

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan 

dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua 

publik dan pihak yang terkait (stakeholders). Sehingga persepsi yang ditimbulkan 

oleh publik dan pihak yang terkait (stakeholders) adalah bahwa sekolah 

merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa. 

Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN 

dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan 

dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua 

komponen pendidikan yang ada, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait 

dalam pendidikan (stakeholders). 



 

 

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua 

murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu 

sumber keuangan/ pendanaan pendidikan di sekolah. Akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah 

merupakan hal yang paling penting sebagai tolak ukur keberhasilan dalam 

penyelenggara dalam memegang tanggung jawab terhadap pencapaian hasil. 

Bertepatan pada bulan Maret 2020 Indonesia dilanda Corona Virus 

Disease (COVID-19) sehingga membuat pemerinah mengeluarkan peraturan 

darurat yaitu lockdown dimana termasuk PBM (Proses Belajar Mengajar) 

dilakukan secara daring/online yang lebih tepatnya dilakukan di rumah. Sehingga 

aktivitas apapun terhenti seketika. Bahkan tenaga pengajar dan non pengajar di 

sekolah - sekolah sangat dibatasi maksimal sebanyak 50% dari total karyawan 

yang membuat banyak agenda dan program kerja dari sekolah sekolah tidak 

terlaksana. Adapun juga dalam hal ini dampak COVID-19 sangat berpengaruh 

terhadap dunia pendidikan, proses belajar mengajar, serta sistem managemen dari 

pihak sekolah sehingga kadang memicu kerancuan atau kebijakan-kebijakan yang 

menyimpang dari peraturan instansi terkait. 

Permasalahan yang masih di alami oleh Tim Manajemen BOS di SMA 

Negeri 12 Makassar adalah Partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak 

memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana BOS 

sehingga mereka kurang melakukan pengawasan. Keterbukaan informasi publik 

menjadi salah satu indikator kunci dalam menerapkan prinsip transparansi dan 



 

 

akuntabilitas yang terkait dengan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, bendahara sekolah dan mempelajari dokumen pencatatan 

dan pembukuan dana BOS, pencairan dana BOS dari pemerintah sering 

mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan 

pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi tersebut pencairan dana BOS 

tidak setiap bulan sehingga sekolah mengalami kebingungan dalam mengelola 

biaya operasional sekolah. Jadi untuk menutupi kebutuhan selama dana BOS 

belum cair biasanya memakai uang kas sekolah atau memakai dana pribadi kepala 

sekolah dan bendahara yang digunakan seperti membayar guru honorer, pembina 

etrakurikuler dan membayar langganan daya dan jasa (listrik, air, telpon, dan 

biaya operasional sekolah lainnya). Permasalahan lain yang terjadi di SMA 

Negeri 12 Makassar yaitu dalam proses pembuatan laporan dan pertanggung 

jawaban pengelolaaan dan penggunaan dana BOS. Bendahara BOS mengalami 

kesulitan karena seringnya ada perubahan aplikasi program dana BOS dari TIM 

BOS pusat. 

Alasan peneliti mengambil SMA Negeri 12 Makassar sebagai tempat 

lokasi penelitian, karena SMA Negeri 12 Makassar merupakan salah satu sekolah 

unggulan yang ada di Makassar dan lokasi tersebut cukup strategis untuk diteliti, 

sehingga peneliti menarik mengambil judul dengan lokasi penelitian di SMA 

Negeri  12 Makassar. 

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana transparansi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan 

yaitu untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS 

SMA Negeri 12 Makassar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantara :  

1. Bagi Peneliti Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 

pengetahuan tentang siklus penyaluran dana BOS dari pemerintah untuk 

mendanai sekolah sekolah yang terdaftar.  

2. Bagi sekolah yang terkait mendapatkan manfaat yaitu masukan agar sistem 

penyaluran dana BOS bisa lebih terbuka dan terpakai sebagaimna mestinya. 

3. Bagi Pihak Lain Dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi peneliti 

berikutnya bagi penelitian yang sejenis 

  



 

 

BAB. II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Transparansi 

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata 

dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau 

keterbukaan informasi. Transparansi adalah 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 (Tomi Victoria: 2014). 

Indra Bastian (2007: 4) menyatakan bahwa :  

“transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan 

menciptakan pertanggung jawaban horizontal (horizontal accountability) 

antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga 

pendidikan yang bersih, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi 

dan kepentingan bersama.” 

 

Labolo  (2003:13) menyatakana bahwa :  

transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan     

bagi     setiap     orang     untuk     memperoleh     informasi     tentang 

penyelenggaraan   pemerintahan,   yakni   informasi   tentang kebijakan,   

proses pembuatan serta hasil yang dicapai 
 

Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara 

para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai 

informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu 

organisasi. Transparansi keuagan  adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak 

sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam 



 

 

manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan 

sebagai informasi keuangan. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah memberikan makna 

bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) sekolah memiliki hak dan akses 

yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan 

kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik, 

dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat 

mengetahui prosesdan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. 

2.1.1.1 Tujuan Transparansi 

Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah 

mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan melalui 

kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya 

transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi (Novie: 2017) Fierda 

shafratunnisa (2015) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun 

anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu: 

a) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran. 

b) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses. 

c) Tersedianya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu. 

d) Terakomedasinya usulan/suara rakyat. 

e) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik. 



 

 

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

transparansi dapat memanilisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, 

mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainyatujuan. 

2.1.1.2 Manfaat Transparansi 

Menurut Sri Minarti (2011,224) yang menyatakan bahwa :   

“Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptaakn 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.” 

 

2.1.2 Akuntabilitas 

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka 

pihak sekolah perlu mempertanggung jawabkan pemakaian sumber dana yang 

telah dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 

pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggung 

jawaban (Fierda Shafratunnisa: 2015). Akuntabilitas merupakan istilah yang 

berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti 

kemampuan. 

Menurut Tomi Victoria (2014) tentang akuntabilistas bahwa : 

“Akuntabilas (accountability) secara umum dapat diartikan suatu bentuk 

pertanggung jawaban. Organisasi yang accountable adalah organisasi 

yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan- 

keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview 

inforamsi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk 

mengambil tindakan kreatif.” 

 

Menurut  Syahrudin  Rasul  (2002  8)  



 

 

“akuntabilitas  adalah  kemampuan memberi   jawaban   kepada  otoritas-

otoritas   yang   lebih   tinggi   atas   tindakan seseorang   atau   

sekelompok   orang   terhadap   masyarakat   luas   dalam   suatu 

organisasi.” 

 

Dari sudut fungsional , J.D Stewart dalam tulisannya “the role of information in 

public accountability” sebagai mana di kutip Ttrijuwono (1999) menyatakan 

bahwa kuntabilitas memiliki lima tingkatan yang berbeda yaitu:  

1. Policy Accountability, akuntabilitas atas pilihan – pilihan yang dibuat.  

2. Program accountability, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan 

efektifitas yang telah dicapai.  

3. Performance Accountability, akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang 

efisien.  

 4. Process Accountability, akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur atau 

ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan – tindakan yang ditetapkan.  

5. Probity And Legality Accountability, akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran 

pengguna dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap 

undang – undang yang berlaku. 

 

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 

berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, 

dan masyarakat. 

2.1.2.1 Tujuan Akuntabilitas 

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap 

sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada 

kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 



 

 

terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah 

dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai 

kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan 

pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen 

pelayanan pendidikan kepada publik (Tomi Victoria:2014). 

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan 

kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan 

sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan. 

2.1.2.2 Manfaat Akuntabilitas 

Upaya perwujudan sistwm akuntabilitas pada organisasi Waluyo 

(2007:182) dimaksudkan untuk: 

a) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. 

b) Mendorong terciptanya transparansi organisasi. 

c)   Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, 

ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan nya. 

d) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2.1.3 Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bos  

Prosedur Pelaksanaan BOS untuk Tahun Anggaran (TA) 2015-2016 

adalah sebagai berikut; Pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Dapodikdasmen) Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran 

data profil sekolah, rombongan belajar, individu peserta didik, pendidik dan 

tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Sekolah memasukkan/meng-



 

 

update data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara offline yang telah disiapkan 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kemudian 

mengirim ke server Kemdikbud secara online. Sekolah memastikan data yang 

masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Tim 

manajemen BOS kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan 

bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara 

mandiri.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Perubahan Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Bab IV tentang Prosedur dan Pelaksanaan BOS dan Permendagri Nomor 

161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban 

Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.  

Penetapan Alokasi BOS untuk penganggaran dalam APBD Kemendikbud 

melakukan pengambilan data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat 

usulan alokasi dana BOS Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) setiap 

provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) untuk dijadikan dasar penetapan alokasi. Alokasi BOS Dikdasmen 

setiap provinsi/kabupaten/ kota tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi dari 

data jumlah siswa disetiap sekolah yang ada di Dapodikdasmen pada tahun 

pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah 

siswa tahun pelajaran baru. Pemerintah menetapkan alokasi BOS Dikdasmen 

setiap provinsi/kabupaten/kota melalui peraturan yang berlaku. Pasal 7, 8 dan 9 



 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang mekanisme 

penyaluran Dana BOS oleh pemerintah provinsi dimana gubernur menetapkan 

daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan 

Dokumen Pelaksana Anggaran – Pejabat Pengelola Keangan Daerah (DPA-

PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS tersebut menjadi dasar penyaluran BOS 

ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.  

Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan 

pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah 

(NPH) BOS. Penandatanganan NPH BOS dilakukan sekali dalam satu tahun 

anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama. NPH BOS paling sedikit memuat 

ketentuan mengenai pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah 

hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan 

penyaluran hibah. Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagai pemberi hibah kepada satuan pendidikan dan Kepala satuan 

pendidikan dasar sebagai penerima hibah. Dalam hal ini, Kepala SKPD 

Pendidikan Provinsi menandatangani NPH BOS atas nama Gubernur selaku 

pemberi hibah.  

Sedangkan kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani 

NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah. 

Apabila kepala SKPD pendidikan berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh 

pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan. 

Adapun NPH BOS tersebut disertakan dengan lampiran yang memuat daftar nama 



 

 

dan alamat satuan pendidikan dasar penerima hibah, nama bank/kantor pos dan 

nomor rekening serta jumlah BOS per-satuan pendidikan dasar. Penetapan 

Alokasi BOS setiap Sekolah Tim Manajemen BOS Provinsi mengunduh data 

jumlah peserta didik setiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya 

digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS setiap sekolah. Alokasi dana BOS 

untuk sekolah ditetapkan dalam dua tahap, yaitu alokasi sementara untuk 

penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran 

lebih/kurang salur.  

Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

lokasi sementara untuk penyaluran dana BOS setiap sekolah di awal triwulan 

didasarkan pada data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 

Desember tahun sebelumnya;  

2) Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret; 

3) Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni;  

4) Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 

September; 

Alokasi final dana BOS setiap sekolah yang digunakan sebagai dasar 

untuk perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan 

didasarkan data Dapodikdasmen dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 

Januari. 

2. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April. 



 

 

3. Triwulan 3 (Juli-September) 

4. Triwulan 4 (OktoberDesember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 

Oktober.  

Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah Proses penyaluran dana BOS 

dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan dua tahap sebagai 

berikut:  

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

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan 

pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). 

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

penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam permendagri. Berdasarkan Pasal 

13 dan 14 Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) menyalurkan Dana BOS ke rekening kas masing-masing satuan 

pendidikan dasar. Penyaluran Dana BOS dilakukan setiap triwulan paling lambat 

tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah provinsi. 

Penyaluran Dana BOS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 

Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten 

tertentu, penyaluran BOS kepada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan 

dapat dilakukan setiap dua triwulan.  

Penyaluran Dana 7 BOS tersebut untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua 

dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan 

keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga. Penyaluran Dana BOS tersebut 



 

 

paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana BOS diterima di kas umum daerah 

provinsi Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah 

negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten 

dan kota, serta sekolah swasta.4 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.  

Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah 

terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi enam bulanan (semesteran) 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di 

Januari;   

2. Semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada 

awal bulan Juli. 

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 

48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

menyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS pada setiap triwulan dilakukan masing-



 

 

masing sebesar 25% dari pagu alokasi. Khusus penyaluran Dana BOS pada daerah 

terpencil yang 4 Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Buletin Teknis 

Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual dalam Bab Pendapatan 

Operasional Transfer dalam subbab Pengakuan 8 dilakukan secara semesteran, 

dilakukan masing-masing sebesar 50% dari pagu alokasi. 5. Pemberian Dana 

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. 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.  

Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada 

periode tersebut. Besar penggunaan dana setiap bulan disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Sekolah (RKAS). 

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2015:10), ada beberapa tujuan dan manfaat bagi 

berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan yaitu: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 



 

 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.  

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.  

5. Untuk melakukan penelitian kinerja manajemen kedepan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.  

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 

2.1.3.2 Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Untuk melakuakan analisis lapora keuangan diperlukan metode dan teknik 

yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar 

laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, 

para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk 

menginterprestasikannya. 

Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan 

adalah:  

1) Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan 

selengkapnya mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode;  

2) Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan 

rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang bisa digunakan secara 

cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat;  



 

 

3) Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keauangan secara cermat;  

4) Memberikan intrerprestasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang 

telah dibuat;  

5) Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan;  

6) Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubung dengan hasil analisis 

tersebut”.  

Untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai informasi 

dalam laporan keuangan, maka dalam suatu analisis laporan keuangan harus 

menggunakan suatu metode dan teknik agar dicapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.4 Dana BOS 

Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu 

sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. 

Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. 

Untuk penyaluran dana BOS di tahun 2021, Pemerintah telah mengatur 

pokok kebijakannya. Yaitu: 

1) Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah 

2) Penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel 

3) Dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap 

Muka (PTM) 

4) Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring 

5) Pelaporan penggunaan BOS secara online di laman bos.kemdikbud.go.id 

6) Pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap berikutnya. 



 

 

Untuk besaran dana BOS Reguler yang disalurkan tetap sama seperti 

tahun-tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang 

tercatat di Dapodik yang dikalikan dengan satuan biaya per masing-masing 

tingkat pendidikan. 

Akan tetapi, nilai satuan BOS 2021 setiap sekolah akan berbeda-beda 

tergantung dari daerahnya yang dihitung berdasarkan dua metode, yakni: 

1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik. 

2) Indeks Besaran Peserta Didik (IPD) yaitu berdasarkan jumlah peserta didik 

per sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). 

Pasalnya, ada sejumlah daerah yang kesulitan mendapatkan bahan baku 

untuk membangun sekolah maupun penyedia jasa konstruksi. Kondisi tersebut 

tentu saja akan berdampak terhadap operasional sekolah. 

Jadi, semakin sulit letak geografisnya, maka semakin tinggi pula IKKnya. 

Dengan demikian, nilai satuan dana BOS juga akan lebih tinggi. 

2.1.4.1 Besaran dana BOS  

Di tahun 2021, Pemerintah akan menyalurkan dana BOS sebesar Rp 52,5 

triliun ke 216.662 satuan pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di 

Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 

1) Sekolah Dasar (SD), Rp 900.000 – Rp 1.960.000 

2) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rp 1.100.000 – Rp 2.480.000 

3) Sekolah Menengah Atas (SMA), Rp 1.500.000 – Rp 3.470.000 

4) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Rp 1.600.000 – Rp 3.720.000 

5) Sekolah Luar Biasa (SLB), Rp 3.500.000 – Rp 7.940.000. 



 

 

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah 

untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran seperti membangun sekolah, 

mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. 

Pasalnya, Pemerintah memberikan kewenangan 100 persen kepada pihak 

sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dipergunakan untuk 

keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi. 

Selain itu, dana BOS yang sudah digunakan juga harus dilaporkan ke 

Pemerintah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Apabila pihak sekolah tidak 

mengirimkan laporan, dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan disalurkan. 

2.1.4.2 Syarat dan kriteria sekolah yang mendapatkan dana BOS 

Untuk mendapatkan dana BOS, ada beberapa syarat dan kriteria yang 

harus dimiliki oleh sekolah sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, berikut 

diantaranya: 

1) Satuan pendidikan harus terdaftar di Dapodik saat batas cut off dilakukan. 

2) Satuan pendidikan harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). 

3) Satuan pendidikan bukan termasuk ke dalam Satuan Pendidikan Kerjasama. 

4) Jumlah siswa yang terdaftar lebih dari atau sama dengan 60 orang selama tiga 

tahun berturut-turut. 

5) Satuan pendidikan memiliki izin operasional aktif khusus untuk sekolah 

swasta. 

Syarat dan kriteria di atas tidak berlaku untuk sekolah swasta yang 

menetapkan iuran pendidikan mahal, sekolah yang kurang diminati oleh 



 

 

masyarakat hingga sekolah yang sengaja membatasi jumlah siswa/i agar 

mendapatkan dana BOS untuk kebijakan khusus. 

2.1.4.3 Skema pencairan dana BOS 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, pencairan dana BOS 

akan dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan selesainya pelaporan. Yaitu: 

1) Tahap I cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap II tahun 

sebelumnya 

2) Tahap II cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap III tahun 

sebelumnya 

3) Tahap III cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun 

anggaran. 

Selain itu, penyaluran dana BOS di tahun 2021 juga berbeda dengan 2020. 

Jika sebelumnya dana disalurkan melalui dinas pendidikan daerah dan diteruskan 

ke sekolah, kini penyaluran akan langsung dikirimkan ke rekening sekolah. 

Dengan begitu, sekolah bisa mendapat anggaran tepat waktu dan akan membuat 

kualitas pembelajaran menjadi lebih optimal. 

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan 

sebelum melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Dr. 

Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E (2017:5).  

2.1.4.4 bagaimana cara mencairkan dana BOS 

Berikut tahapan penyaluran dana BOS seperti yang tertuang pada 

Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional 

Sekolah. Yaitu: 



 

 

1) Menginput data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Dapodik. 

2) Data dari Dapodik akan ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk dilakukan 

verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Kemendikbud dan juga 

Bank. 

3) Jika data sudah sama atau valid, tahap selanjutnya yakni mengirimkan data 

tersebut ke sistem Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (OMSPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk 

kemudian dilakukan proses pencairan. 

4) Proses pencairan dana BOS harus menggunakan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana 

bisa diterima langsung oleh sekolah. 

Namun dana yang diterima oleh sekolah harus dibelanjakan di SIPLah 

melalui marketplace yang sudah bekerjasama seperti Blibli, Blanja, INTI, Eureka, 

Pesona Edu dan Toko Ladang. 

Hal tersebut tentu saja juga membuka peluang besar untuk para pelaku 

UKM di bidang pendidikan agar dapat melebarkan sayap bisnisnya dan 

menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. 

2.1.5 Pengelolaan Dana Bos 

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan 

akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan 

dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun.  

 



 

 

2.1.5.1 Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Bos 

Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang 

terlibat di dalam pengelolaan dana BOS adalah Kepala Sekolah sebagai 

penanggung jawab, Bendahara sekolah, sebagaian dewan guru, dan Komite 

sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RAKS oleh tim 

manajemen bos sekolah, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan 

beberapa stakeholder sekolah yakni pihak- pihak yeng berkepentingan dengan 

sekolah, dan mereka menjalankan perannya masingmasing yakni Tim Manajemen 

Bos, dewan guru, dan Komite sekolah. Langkah-langkah penyusunan RAKS 

diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun, selanjutnya 

dibuat perencanaan anggaran selanjutnya tim mensosialisasikan kepada Kepala 

sekolah, guru, dan komite sekolah, selajutnya RAKS dipajang di papan 

pengumuman sekolah sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui 

anggarannya. 

2.1.5.2 Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana BOS 

Dalam pertanggung jawaban pengelolaan BOS ada beberapa buku yang 

harus dibuat dalam tata kelola BOS yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas 

Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Oleh karena bendahara 

harus memahami berbagai buku tersebut, jika tidak maka akan menimbulkan 

berbagai dampak yang kurang baik bagi sekolah. Selain itu sekolah juga harus 

membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 

dan BOS-K7A) di setiap akhir triwulan untuk keperluan monitoring dan audit, 

membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan 



 

 

dana BOS setiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD, pembukuan secara tertib 

(Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6. Faktor yang mengarah pada 

tercapainya tujuan pengelolaan dana banyak yang belum tercapai antara lain : 

pertama aspek perencanaan, anggaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah 

dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besaran biaya operasional yang 

harus ditanggung oleh sekolah. Kedua aspek pelaksanaan, pada dasarnya seluruh 

penggunaan anggaran sudah sesuai dengan juklak/juknis akan tetapi minimnya 

sosialisasi kepada orang tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham 

masalah dana BOS. Kesimpulannya Dana BOS adalah program pemerintah yang 

diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya atau 

pendanaan pendidikan non personalia kepada siswa tidak mampu dan 

meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta 

perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir seluruh 

biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana BOS tersebut. Secara umum 

program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang 

bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan 

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

pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah 

memenuhi SPM. Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, 

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

di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah 

Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan 



 

 

(Dapodik) (Kemendikbud, 2015: 3). Prosedur pelaksanaan dana BOS, diawali 

dengan proses pendataan pendidikan dasar. Tahapan pendataan data pokok 

pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal penting untuk proses 

pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Prosedur kemudian adalah 

proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, 

penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS (Kemendikbud, 2015: 20). 

Komponen yang terlibat dalam penyusunan RAKS antara lain Kepala Sekolah, 

Bendahara sekolah, Dewan guru, dan Komite sekolah. Langkah - langkah 

penyusunan RAKS diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah, 

perencanaan anggaran, mensosialisasi anggaran dan pemajangan RAKS.  

Pengambilan dana BOS dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan 

menyisakan saldo minimum di bank. Pengambilan dana dilakukan per triwulan. 

Uang yang sudah diambil dari Bank disimpan di kas sekolah oleh bendahara. 

Pelaksanaan penggunaan dana BOS sesuai dengan 13 item tata kelola bos yang 

telah diatur oleh Pemerintah. Apabila anggaran dalam BOS tidak cukup padahal 

dana triwulan berikutnya belum cair maka bendahara BOS dengan persetujuan 

Kepala Sekolah meminjam kepada pihak ketiga seperti Koperasi sekolah. 

Pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS melalui proses pelaporan yang 

dilakukan oleh Bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan bertahap 

setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola BOS 

yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku 

Pembantu Pajak. 

 



 

 

2.2 Kerangka Pikir  

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dana Bantuan 

Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan 

menimbulkan kecenderungan publik berpikir negatif. Keterbatasan akses 

informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap 

lembaga pendidikan yang ada.  

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Lembaga pendidikan yang tidak 

akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap 

pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan.  

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif 

terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Dengan demikian 

pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional yang ada. 

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang bertujuan untuk 

menjabarkan bagaimana teori dikaitkan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai pertanyaan yang diajukan. Fokus penelitian ini adalah 

menganalisis seberapa transparansi dan akuntanbilitas terhadap pengelolaan dana 

BOS pada SMA Negeri 12 Makassar. Susunan bagan berdasarkan sistematika: 

               

  



 

 

 Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Rumusan Masalah 

Bagaimana transparansi dan akuntanbilitas terhadap 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 12 Makassar yang terletak 

pada Jl. Moha Lasuloro no 57, antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

3.2 Sumber Data 

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik 

secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh 

dari koresponden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang 

berkompeten dan memahami pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOS) dalam 

hal ini Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Guru SMA Negeri 12 Makassar . 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang memadai sebagai bahan 

penyusunan laporan ini, penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :  

1) Wawancara langsung, yaitu tanya jawab berupa wawancara atau yang 

dilakukan penulis dengan Kepala Keuangan dan beberapa pegawai lainnya  

yang diteliti. Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan. 

2) Obsevasi langsung, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian  (SMA Negeri 12 Makassar) kemudian mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan. 



 

 

3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengkaji berbagai literature yang relevan serta terkait, melalui analisa-analisa 

terhadap berbagai dokumen  atau literature yang berkaiatan dengan 

permasalahan yang dikaji. Teknik ini dipergunakan   untuk pengumpuln data 

sekunder yang telah tersedia di SMA Negeri 12  Makassar. 

3.4 Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian adalah adalah jenis data 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi sekitar pokok 

bahasan, berupa tulisan. Data ini berupa gambaran tentang pengelolaan dan 

penyaluran dana BOS 

3.5 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, 

mengumpulkan data pengelolaan dana BOS kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan sesuai data Primer yang di peroleh di lapangan bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, 

dokumentasi, serta sumber data yang telah  ada untuk dapat di simpulkan. Seperti 

metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

analisis deskriptif  kualitatif. 

3.6 Definisi Operasional 

1) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi 

pada SMA Negeri 12 Makassar Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 12 Makassar berdasarkan prinsip 



 

 

swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai 

kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup 

baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah 

menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, 

prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan 

baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai 

kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara 

baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan 

pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 

100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya 

dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%. 

2) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan pada SMA Negeri 

12 Makassar, Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) SMA Negeri 12 

Makassar memperoleh sumber pendanaan bantuan Pemerintah berupa 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).  

3) SMA Negeri 12 Makassar sudah menerapkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan dengan adanya pertanggung jawaban laporan 

keuangan pada saat rapat maupun publikasi melalui papan pengumuman. 

4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di 

SMA Negeri 12 Makassar, Kecamatan manggala kota Makassar, 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. 

Perencanaan dana BOS di SMA Negeri 12 Makassar dilaksanakan secara 



 

 

transparan dilihat dari aspek orientasi tujuan, proses penyusunan dan 

keterlibatan guru, komite sekolah dan orang tua siswa.  

  



 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat SMA Negeri 12 Makassar 

SMA Negeri 12 Makassar sebagai salah satu Lembaga Pendahuluan 

tingkat menengah atas di Kota Makassar yang beroprasi sejak Tahun 1988 

berdasarkan SK. No 12/0/1988 tanggal 8 Februari 1988, telah mengalami banyak 

perkembangan baik perkembangan fisik bangunan, prestasi dari segi akademik 

maupun prestasi dalam kegiatan ekstra kurikuler. 

Perkembangan tersebut diperoleh berkat kerja keras kepala Sekolah 

beserta seluruh jajarannya , dukungan dari orang tua siswa yang tergabung dalam 

Komite Sekolah, dukungan dari Masyarakat disekitar Sekolah, bimbingan dari 

instansi yang terkait seperti pemerintah Kota Makassar terutama dari Kepala 

Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama segenap jajarannya. 

Dilihat dari segi geografis SMA Negeri 12 Makassar yang terletak 

dipinggiran Kota, namun dari segi Prestasi siswa SMA Negeri 12 Makassar 

berhasil menempatkan diri sejajar dengan beberapa SMA yang ada di Kota 

Makassar, bahkan sampai ditingkat Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan 

SMA Negeri 12 Makassar mendapat perhatian dari sorotan dari Masyarakat, SMA 

Negeri 12 Makassar menjadi salah satu pilihan dan sasaran utama bagi orang tua 

siswa dan penerimaan siswa baru.  

 

 



 

 

4.1.2 Visi dan Misi SMA Negeri 12 Makassar 

4.1.2.1 Visi : 

Menghasilkan Lulusan Yang Berprestasi, Bertaqwa, Dan Berbudaya Dan 

Berwawasan Lingkungan 

4.1.2.2 Misi : 

1) Terlaksananya pengalaman ajaran agama dan budaya dalam aktivitas 

keseharian. 

2) Terwujudnya optimalisasi pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan 

berdasarkan standar nasional pendidikan dan tenaga kependidikan. 

3) Terwujudnya nilai – nilai kedisi[linan , ketertiban, kebersihan, daya saing 

dan kerja keras. 

4) Terwujudnya inovasi pengembangan profesionalisme secara berkelanjutan. 

5) Terwujudnya optimalisasi pemberdayaan seluruh komponen sekolah dalam 

upaya pemngembangan potensi peserta didik secara maksimal. 

6) Terwujudnya kesadaran peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. 

7) Terwujudnya pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

8) Meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar untuk mengoptimalkan 

potensi siswa dalam pembentukan kepribadian yang bermoral agama, 

penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup 

9) Memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip 

MPMBS. 

4.1.3. Tujuan SMA Negeri 12 Makassar 

1) Tersedianya media penyaluran kemampuan dibidang akademik 



 

 

2) Tersedianya media penyaluran bakat dan minat pada kegiatan 

ekstrakurikuler 

3) Tersedianya bahan bacaan di perpustakaan 

4) Tersedianya lembaga pembinaan kegiatan keagamaan.  

5) Tersedianya bahan ajar yang telah divalidasi untuk semua materi ajar dari 

kelas X s.d XII. 

6) Tersedianya bahan bacaan di perpustakaan 

7) Tersedianya tenaga pengajar yang profesional 

8) Meningkatnya etos kerja guru dan pegawai 

9) Terjalinnya kerjasama yang baik diantara personil sekolah  

10) Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan orang tua siswa untuk 

bersama-sama bertangungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

11) Terwujudnya kerjasama dengan Putra Sampoerna Foundation dan Fullbright 

dalam pengembangan Sumber Daya Manusia  

12) Terdapatnya bantuan dan kebijakan dari pihak pemerintah berupa tenaga 

kependidikan dan sarana dasar pendidikan. 

13) Tersedianya sarana dasar dan sarana penunjang pendidikan yang memadai 

14) Terdapatnya kepedulian masyarakat sekitar sekolah untuk ikut bertang 

gungjawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

15) Tersedianya sarana dasar dan sarana penunjang pendidikan yang memadai 

16) Terdapatnya kepedulian masyarakat sekitar sekolah untuk ikut bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

 



 

 

4.1.4  Struktur Organisasi SMA Negeri 12 Makassar 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 12 Makassar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Pembahasan Dan Hasil Penelitian 

4.2.1 Anggaran Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran 

belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Pusat, dimana anggaran pendidikan itu bersumber dari anggaran Negara yang 

harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 
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anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD). Kelapa SMA Negeri 12 Makassar Mengatakan bahwa : 

“Anggaran yang dana BOS pada SMA Negeri 12 makassar ini dapat 

dicairkan dengan adanya surat perintah pencairan dana BOS yang 

dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan” 
 

Sedangkan menurut bendahara Dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan bahwa : 

“setiap dana BOS yang masuk di dalam rejening Dana BOS sekolah 

SMA Negeri 12 Makassar hanya dapat dicairkan apabila dari pihak dinas 

telah memberi arahan untu pencairan atau telah menandatangani kartu 

kontrol” 

 

Jadi setiap Penyaluran dana BOS dilakukan berdasarkan surat usulan yang 

diterima, yaitu atas Surat Pengusulan Permohonan Bantuan (SPPB) yang ditanda 

tangani oleh Kepala Sekolah, surat tersebut dimasukan ke Kantor Perbendaharaan 

Negara (KPN) untuk diproses. Berdasarkan surat tersebut dana BOS dialokasikan 

dari pusat ke provinsi, dana yang telah masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi akan 

langsung disalurkan kepada rekening sekolah SMA Negeri 12 Makassar. 

Lanjutnya kepala sekolah mengatakan bahwa : 

“alokasi dana BOS setiap sekolah berbeda-beda, dana BOS yang 

diterima setiap sekolah berdasarkan dengan jumlah siswa dalam aplikasi 

DAPODIK setiap sekolah, sesuai ketetapan pemerintah pusat.” 
 

Diterangkan lebih lanjut oleh bendahara SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan bahwa : 

”dana BOS yang diterima di sekolah kami sejumlah dengan berapa 

banyak siswa yang tercatat dalam aplikasi DAPODIK. Hal tersebut 

diatur dalam ketetapan pemerintah pusat” 

 

Pemerintah Pusat menetapkan alokasi Dana BOS setiap 

provinsi/kabupaten/kota melalui ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu 

besarnya Dana BOS yang diterima itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di 



 

 

sekolah tersebut, jadi Dana yang diterima oleh sekolah  besarannya  bervariasi  

tergantung  pada  jumlah  murid  yang diajukan oleh setiap sekolah. 

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah 

diketahui bahwa:  

“Dana BOS yang yang diterima oleh SMA Negeri 12 Makassar pada 

Tahun Ajaran 2019 sebesar Rp 1.467.928.000, pada tahun ajarana 2020 

sebesar Rp. 1.575.300.000, dan pada tahun Ajaran 2021 sebesar Rp. 

1.599.150.000. Pencairan dana BOS dilakukan empat kali penerimaan 

pada tahun 2019 dan tiga kali penerimaan padah tahun 2020 dan tahun 

2021. 

 

Dari wawancara diatas dapat rinciannya pada Tabel 4.1 dan 

tambahnya lagi memperjelas pernyataan di atas Kepala Sekolah SMA 

Negeri 12 Makassar mengatakan bahwa : 

“setiap kegiatan belanja dana BOS pada sekolah ini diatur oleh petunjuk 

tekhnis dana BOS yang dapat berubah setiap tahunnya. Belanja yang 

dimaksud berupa pembelanjaan barang dan jasa untuk kepentingan 

kegiatan sekolah sesuai dengan juknis” 

Sedangakan hasil wawancara yang dilakukan kepada bendahara SMA 

Negeri 12 Makassar bahwa: 

“pihak sekolah melakukan penganggaran dana bos berdasarkann 

petunjuk tekhnis dana BOS dengan melakukan penganggaran terlebih 

dahulu, kemudian melakukan rapat bersama dewan guru untuk 

membahasa masalah penganggaran dan keperluan Guru dan keperluan 

sekolah.” 

 

Jadi dari hasil wawancara di atas setiap belanja harus Sesuai Petunjuk 

Teknis (JUKNIS) Dana BOS yang diterima akan diperuntukan untuk membiayai 

pengeluaran seperti Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, Pembiayaan 

seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, Pembiayaan kegiatan 

pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah 

semester,ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian 



 

 

nasional, Pembelian alat/bahan habis pakai, Pembiayaan pengembangan profesi 

guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan 

perawatan sarana dan prasarana sekolah, Pembayaran honorarium guru pada 

jenjang SMA, Pembelian komputer (desktop/work station), printer dan laptop dan 

juga proyektor/LC, 

Tabel 4.1 

Tahapan penerimaan Dana BOS SMA Negeri 12 Makassar  

TAHUN TAHAP 
JUMLAH DANA YANG 

DITERIMA 

TOTAL DANA 

SETIAP TAHUN 

2019 

1 

2 

3 

4 

Rp. 293.608.000,- 

Rp. 588.560.000,- 

Rp.294.280.000,- 

Rp. 291.480.000,- 

Rp. 1.467.928.000,- 

2020 

1 

2 

3 

Rp. 470.700.000,- 

Rp. 627.600.000,- 

Rp. 489.150.000,- 

Rp. 1.575.300.000,- 

2021 

1 

2 

3 

Rp. 475.200.000,- 

Rp. 634.800.000,- 

Rp. 489.150.000,- 

Rp. 1.599.150.000,- 

 

Sumber : Data primer diolah, tahun 2019, 2020 dan 2021 

 
 

4.2.2  Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Dalam pembuatan perencanaan dana BOS di SMA Negeri 12 Makassar,  

diawali dengan pembuatan RKAS, sekolah membuat Rencana Kegiatan Anggaran 

Sekolah (RKAS) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai 

wewenangnya. RKAS disusun sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana 

BOS, dengan adanya RKAS maka pihak sekolah dapat merencanakan kerja 

tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah 



 

 

dari Dana BOS selama satu tahun. Penyusunan RKAS berdasarkan atas kebutuhan 

dari masing-masing sumber daya manusia untuk  jangka pendek, 

menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk 

dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan 

segera. Menurut kepala sekolah SMA Negeri 12 Makassar mengatakan bahwa : 

“Dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

kami pengelolah dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar mengundang 

para rekan guru, komite sekolah untuk membahas pembelanjaan apa yang 

akan dilakukan dalam 1 tahun.” 

 

Sedangkan bendahara dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan bahwa : 

“untuk menyusun RKAS kami melakukan rapat penyusunan RKAS yang 

dihadiri olleh kepala sekolah, dewan guru, staf dan perwakilan dari komite 

sekolah atau orang tua” 

 

Memperjelas pernyataan kepala sekolah dan bendahara diatas dijelaskan 

lagi oleh pihak guru SMA Negeri 12 Makassar bahwa : 

 “setiap penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 

kami dari dewan guru di undang untuk memberi saran dan masukan 

mengenai rencana pembelanjaan dana BOS dalam 1 tahun” 
 

Dari kalimat di atas untuk mengetahui perencanaan dana BOS di SMA 

Negeri 12 Makassar, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 

dalam menggali informasi yang berkaitan. Informasi ini didapatkan dari informan 

yang berkaitan langsung dalam pengelolaan dana BOS, yaitu Kepala sekolah 

SMA Negeri 12 Makassar, Bendahara BOS, dan sebagian guru untuk 

mengkonfirmasi dengan program/kegiatan sekolah dalam merencakan dan 

melaksanakan program dana BOS. Kepala Sekolah SMA Negeri 12 mengatakan 

bahwa : 



 

 

”jadi hasil rapat penyusunan RKAS kami tidak serta merta langsung 

melakukan penganggaran. Kami pihak pengelolah dana BOS melakukan 

analisis mengenai pembelanjaan yang menurut kami mendesak itulah 

yang kami anggarkan dan menganggarkajn nominal biaya yang akan 

dianggarkan dalam setiap item yang akan dibiayai” 

 

Diperjelas kembali oleh bendahara dana BOS  SMA Negeri 12 Makassar 

bahwa : 

‘kami tidak langsung menjadiukan hasil rapat penyusuna RKAS sebagai 

acuan penganggaran, karena setelah melakukan rapat kami bersama 

kepala sekolah melakukan analisi kebutuhan apa yang dianggap utama 

dan menakksir berapa kisaran biaya yang akan dianggarkan” 

 

Menurut guru SMA Negeri 12 makassar bahwa : 

“setiap penganggaran yang dirapatkan bersama pihak pengelolah dana 

BOS, kepala sekolah dan bendahara melakukan pertemuan untuk 

membahas hasil rapat yang meraka lakukan bersama dewan guru” 

 

Jadi setiap hasil rapat berdama dewan guru, kepala sekolah dan Tim 

Manajemen melakukan analisis kebutuhan untuk menaksir biaya pendidikan yang 

akan dikeluarkan selama satu tahun ajaran. Setelah melakukan analisis, pihak 

guru dan karyawan melakukan rencana anggaran biaya dan program/kegiatan 

yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran. Selanjutnya pengajuan 

rencana dana kebutuhan nantinya disetujui oleh Kepala Sekolah dan Kepala 

Keuangan. Kepala sekolah SMA Negeri 12 Makassar Kemudian memperjelas lagi 

bahwa : 

“dalam menganggarkan dana BOS ada beberapa komponen-komponen 

yang menjadi acuan pembelanjaan yaitu pengembangan perpustakaan, 

kegiatan Penerimaan Peserta didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan 

Ekstrsakurikuler, pembiayaan kegiatan ulangan, pemngembangan profesi 

guru dan pengembangan Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, 

Pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honorer dan pembelian 

alat multimedia pembelajaran” 

 

Bendahara SMA Negeri 12 Makassar saat ditanyai mengenai komponen 

pemejanjaan  dana BOS Mengatakan : 



 

 

“komponen pembelanjaan dana BOS pada SMA Negeri 12 

Makassar meliputi : pengembangan perpustakaan, kegiatan Penerimaan 

Peserta didik Baru, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrsakurikuler, 

pembiayaan kegiatan ulangan, pemngembangan profesi guru dan 

pengembangan Sekolah, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan sarana 

dan prasarana, pembayaran honorer dan pembelian alat multimedia 

pembelajaran” 
 

Adapun hasil rapat yaitu rencana keluaran anggaran sekolah (RKAS) 

Dana BOS itu disusun sesuai dengan petunjuk teknis (JUKNIS) yang ada, dimana 

mencakup tentang penyusunan anggaran kebutuhan pokok dalam persiapan 

pelaksanaan pembelajaran selama satu tahun. RKAS yang di susun di SMA Negri 

12 Makassar pada tahun ajaran 2019 seperti berikut. 

1) Rencana pengeluaran dana BOS SMA Negeri 12 Makassar pada tahun ajaran 

2019 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 0,-, 

penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 93.067.000.-, kegiatan 

pembelajaran dan ekstrakulikuler sebesar Rp 217.000.000,-, pembiayaan 

kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN sebesar Rp 

157.000.000,-, pengelolaan sekolah sebesar Rp 249.000.000,-, pengembangan 

profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen 

sekolah sebesar Rp 60.000.000,-, langganan daya dan jasa sebesar Rp 

114.000.000,-, pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana sekolah sebesar 

Rp 224.000.000,-, pembayaran honorer sebesar Rp. 106.000.000,-, dan 

pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp. 73.000.000,-. 

2) Rencana pengeluaran dana BOS SMA Negeri 12 Makassar pada tahun ajaran 

2020 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 

221.600.000,-, penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 98.000.000,-, 

kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler sebesar Rp 230.400.000,-, 



 

 

pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN 

sebesar Rp 152.200.000,-, pengelolaan sekolah sebesar Rp 235.500.000,-, 

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan 

manajemen sekolah sebesar Rp 70.600.000,-, langganan daya dan jasa 

sebesar Rp 121.200.000,-, pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana 

sekolah sebesar Rp 125.000.000,-, pembayaran honorer sebesar Rp. 

206.500.000,-, dan pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp. 

76.000.000,-. 

3) Rencana pengeluaran dana BOS SMA Negeri 12 Makassar pada tahun ajaran 

2021 dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan sebesar Rp 

200.000.000,-, penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 92.000.000,-, 

kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler sebesar Rp 158.400.000,-, 

pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, UKK, US, UNBK, USBN 

sebesar Rp 87.900.000,-, pengelolaan sekolah sebesar Rp 274.050.000,-, 

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan 

manajemen sekolah sebesar Rp 64.700.000,-, langganan daya dan jasa 

sebesar Rp 107.500.000,-, pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana 

sekolah sebesar Rp 128.050.000,-, pembayaran honorer sebesar Rp. 

401.050.000,-, dan pembelian alat multimedia pembelajaran sebesar Rp. 

79.500.000,-. 

Dalam wawancara lain Kepala Sekolah  SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan bahwa : 

 “setiap pengelolaan dan perencanaan dana BOS Pada SMA Negeri 12 

makassar kami selaku tim manajemen BOS tidak akan merencanakan 



 

 

dan menganggarkan pembelanjaan dana BOS tanpa adanya aspek 

perencanaan yang didalamnya termasuk penyusunan dan pembuatan 

RKAS” 
 

Adapun wawancara yang dilakukan kepada bendahara Dana BOS SMA 

Negeri 12 Makassar mengatakan bahwa : 

“Saya selaku bendahara harus melibatkan setiap guru dalam penyusunan 

RKAS dengan melalui rapat, agar setiap komponen pembelanjaan dana 

BOS pada sekolah kami dapat diketahui oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti dewan guru, Staf dan Komite Sekolah” 

 

Hal tersebut di perjlas oleh salah satu guru pada SMA Negeri 12 makassar 

yang mengatakan bahwa : 

 

“Iya! kepala sekolah dan bendahara mengadakan rapat untuk membahas 

mengenai RKAS, dalam pembahasan itu kami diminta untuk memberi 

masukan apa saja yang akan dianggarkan untuk kepentikan sekolah” 

 

Jadi menurut hasail wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam 

pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan yang didalamnya terdapat 

pembuatan RKAS di SMA Negeri 12 Makassar sudah berjalan dengan baik, 

dengan adanya tanggung jawab dari setiap penanggung jawab setiap kegiatan 

serta  dalam  pembuatannya  sudah  melibatkan  seluruh  komponen sekolah. 

Dengan demikian sekolah telah memberikan informasi dana kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama periode satu tahun ajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana BOS dalam proses 

perencanaan Dana BOS SMA Negeri 12 Makassar sudah cukup baik, yaitu 

adanya keterlibatan tim manajemen, guru, dan staff dalam perencanaan dan 

penyusunan anggaran Dana BOS berupa RKAS untuk rencana kegiatan satu 

tahun. 

 



 

 

4.2.3 Penggunaan Dana BOS 

Penggunaan  dana BOS harus disesuaikan dengan hasil rapat yang 

tersusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS). Apabila ada 

perubahan rencana, pihak sekolah perlu membuat rencana anggaran perubahan ke 

pemerintah pusat. Dalam penggunaan dana BOS harus didasarkan pada 

kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan 

Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam 

RKAS, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain. Menurut kepala Sekolah 

SMA Negeri 12 makassar bahwa : 

“dalam penganggaran dana BOS tidak boleh asal menganggarkan,  kami 

harus mengikuti perunjuk teknis untuk membiayai komponen-komponen  

dalam kegiatan yang telah di bahas dalam rapat penyusunan  RKAS 

dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Juknis Dana BOS” 

 

Dijlaskan kembali oleh bendahara dana BOS pada SMA Negeri 12 

makassar bahwa : 

“kalau kami dari pihak pengelolah dana BOS selalu berpedoman pada 

Juknis dana BOS, jadi setiap pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan 

belanja barang dan jasa dana BOS bisa dipertanggunng Jawabkan”  

 

Jadi berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penggunaan Dana 

BOS yang diterima oleh sekolah SMA Negeri 12 Makassar dapat digunakan 

untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya pada RKAS. Realisasi penggunaan dana BOS SMA Negeri 12 

Makassar pada tahun ajaran 2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut. 

1) Pembelian dan penggandaan buku teks pelajaran pada tahun 2019  sebesar Rp. 

0,-  , pembelian dan pengadaan buku teks pelajaran pada tahun 2020 sebesar 

Rp. 221.600.000,- dan pengadaan buku teks pelajaran pada tahun 2021 sebesar 



 

 

Rp. 200.000.000,-. 

2) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru pada tahun 

2019 sebesar Rp. 93.067.000,-. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka 

penerimaan siswa baru pada tahun 2020 sebesar Rp. 98.000.000,-. 

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru pada tahun 

2021 sebesar Rp. 92.000.000,-.   

3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler pada tahun 2019 

sebesar Rp 217.000.000,-. Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan 

Ekstrakurikuler pada tahun 2020 sebesar Rp. 230.400.000,-. Dan Pembiayaan 

kegiatan pembelajaran dan Ekstrakurikuler pada tahun 2021 sebesar Rp. 

158.400.000,-. 

4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah semester,ulangan akhir semester, 

ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional pada tahun 2019 

sebesar Rp. 157.000.000,-.  Pembiayaan ulangan harian, ulangan tengah 

semester,ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan 

ujian nasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 152.200.000,-. Pembiayaan 

ulangan harian, ulangan tengah semester,ulangan akhir semester, ulangan 

kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional pada tahun 2021 sebesar Rp. 

87.900.000,-. 

5) Pembelian alat/bahan habis pakai untuk pengelolaan sekolah pada tahun 2019 

sebesar Rp.  249.000.000,-. Pembelian alat/bahan habis pakai untuk 

pengelolaan sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp. 235.500.000,-. Pembelian 

alat/bahan habis pakai untuk pengelolaan sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp. 



 

 

274.050.000,-.  

6) Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta 

pengembangan manajemen sekolah pada tahun 2019 sebesar Rp. 60.000.000,-. 

Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta 

pengembangan manajemen sekolah pada tahun 2020 sebesar Rp. 70.600.000,-. 

Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta 

pengembangan manajemen sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp. 64.700.000,- 

7) Pembiayaan langganan daya dan jasa pada tahun 2019 sebesar Rp 

114.000.000,-. Pembiayaan langganan daya dan jasa pada tahun 2020 sebesar 

Rp. 121.200.000,-. Pembiayaan langganan daya dan jasa pada tahun 2021 

sebesar Rp. 107.500.000,-. 

8) Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah pada tahun 2019 sebesar 

Rp 224.000.000,-. Pembiayaan perawatan sarana dan prasarana sekolah pada 

tahun 2020 sebesar Rp. 125.000.000,-. Pembiayaan perawatan sarana dan 

prasarana sekolah pada tahun 2021 sebesar Rp. 126.050.000,-. 

9) Pembayaran honorarium guru pada SMA Negeri 12 Makassar tahun 2019 

adalah sebesar Rp. 106.000.000,-. Pembayaran honorarium guru pada SMA 

Negeri 12 Makassar tahun 2020 sebesar Rp. 206.500.000,-. Dan Pembayaran 

honorarium guru pada SMA Negeri 12 Makassar tahun 2021 sebesar Rp. 

401.050.000,- 

10) Pembelian alat multimedia pembelajaran pada SMA Negeri 12 Makassar pada 

tahun 2019 sebesar Rp.73.000.000,-. Pembelian alat multimedia pembelajaran 

pada SMA Negeri 12 Makassar pada tahun 2020 sebesar Rp. 76.000.000,- dan 



 

 

Pembelian alat multimedia pembelajaran pada SMA Negeri 12 Makassar pada 

tahun 2021 sebesar Rp. 79.500.000,-. 

Menurut kepala Sekolah SMA Negeri 12 Makassar yang mengatakan 

bahwa : 

“jadi setiap pembelanjaan dana BOS harus sesuai hasil dengan hassil 

rapat yang telah disusun dalan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah 

(RKAS) 

 

Tambahnya lagi oleh bendahara dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

Bahwa : 

“dalam menganggarkan setiap pembelanjaan itu harus sesuai dengan 

hasil rapat setelahnya akan dimasukan kedalam RKAS” 

 

Jadi penggunaan dana BOS yang telah disebutkan diatas sudah sesuai 

dengan hasil rapat yang telah disusun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah 

(RKAS). Dimana Dana yang diterima oleh sekolah khusus dana BOS 

penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam pedoman 

petunjuk teknis BOS. 

Dari pemaparan diatas berdasarkan teori mengenai penggunaan dana BOS 

dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 12 Makassar menggunakan dana BOS 

sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

mengenai aturan penggunaan dana BOS. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan pada pihak SMA 

Negeri 12 Makassar. Rencana anggaran dan realisasi penggunaan Dana BOS 

SMA Negeri 12 Makassar tahun ajaran 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada 

Tabel sebagai berikut: 

 



 

 

Tabel 4.2 

Rencana anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS  

SMA Negeri 12 Makassar Tahun 2019 
 

No 

Urut 
Uraian Rencana anggaran 

Realisasi 

Penggunaan 

Persen 

pengg

unaan 

1 Pengembangan Perpustakaan  Rp                     -   Rp                     -  100% 

2 Penerimaan peserta didik baru  Rp      93,067,000   Rp      93,067,000  100% 

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler  Rp    217,000,000   Rp    217,000,000  100% 

4 
Pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, 

UKK, US, UNBK, USBN 
 Rp    157,000,000   Rp    157,000,000  100% 

5 Pengelolaan sekolah  Rp    249,000,000   Rp    249,000,000  100% 

6 

Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan serta pengembangan manajemen 

sekolah 

 Rp      60,000,000   Rp      60,000,000  100% 

7 Langganan daya dan jasa  Rp    114,000,000   Rp    114,000,000  100% 

8 Pemeliharaan perawatan sarana dan prasanasekolah  Rp    224,000,000   Rp    224,000,000  100% 

9 Pembayaran honorer  Rp    106,000,000   Rp    106,000,000  100% 

10 Pembelian alat multimedia pembelajaran  Rp      73,000,000   Rp      73,000,000  100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2019 

Tabel 4.3 

Rencana anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS  

SMA Negeri 12 Makassar Tahun 2020 
 

No 

Uru

t 

Uraian Rencana anggaran 
Realisasi 

Penggunaan 

Persen 

pengg

unaan 

1 Pengembangan Perpustakaan  Rp   221,600,000  Rp   221,600,000 100% 

2 Penerimaan peserta didik baru  Rp     98,000,000  Rp     98,000,000 100% 

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler  Rp   230,400,000  Rp   230,400,000 100% 

4 
Pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, 

UKK, US, UNBK, USBN 
 Rp   152,200,000  Rp   152,200,000 100% 

5 Pengelolaan sekolah  Rp   235,500,000  Rp   235,500,000 100% 

6 

Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan serta pengembangan manajemen 

sekolah 

 Rp     70,600,000  Rp     70,600,000 100% 

7 Langganan daya dan jasa  Rp   121,200,000  Rp   121,200,000 100% 

8 Pemeliharaan perawatan sarana dan prasanasekolah  Rp   125,000,000  Rp   125,000,000 100% 

9 Pembayaran honorer  Rp   206,500,000   Rp  206,500,000  100% 

10 Pembelian alat multimedia pembelajaran  Rp     76,000,000   Rp    76,000,000  100% 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2020 



 

 

 

Tabel 4.4 

Rencana anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana BOS  

SMA Negeri 12 Makassar Tahun 2021 

No 

Urut 
Uraian 

Rencana 

anggaran 

Realisasi 

Penggunaan 

Persen 

penggu

naan 

1 Pengembangan Perpustakaan  Rp   200,000,000   Rp    200,000,000  100% 

2 Penerimaan peserta didik baru  Rp     92,000,000   Rp      92,000,000  100% 

3 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler  Rp   158,400,000   Rp    158,400,000  100% 

4 
Pembiayaan kegiatan ulangan harian, UTS, UAS, 

UKK, US, UNBK, USBN 
 Rp     87,900,000   Rp      87,900,000  100% 

5 Pengelolaan sekolah  Rp   274,050,000   Rp    274,050,000  100% 

6 

Pengembangan profesi guru dan tenaga 

kependidikan serta pengembangan manajemen 

sekolah 

 Rp     64,700,000   Rp      64,700,000  100% 

7 Langganan daya dan jasa  Rp   107,500,000   Rp    107,500,000  100% 

8 Pemeliharaan perawatan sarana dan prasanasekolah  Rp   128,050,000   Rp    128,050,000  100% 

9 Pembayaran honorer  Rp   401,050,000   Rp    401,050,000  100% 

10 Pembelian alat multimedia pembelajaran  Rp     79,500,000   Rp      79,500,000  100% 

 

4.2.4 Mekanisme Pengelolaan Dana BOS 

Proses pengambilan dana BOS dilakukan melalui bank penyalur dari 

pemerintah pusat/daerah ke rekening sekolah. Pengambilan dana BOS dilakukan 

oleh Bendahara Sekolah/Bendahara BOS atas persetujuan Kepala sekolah dan 

dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo 

minimum sesuai peraturan berlaku. Pencairan dana BOS di SMA Negeri 12 

Makassar tidak semua langsung dicairkan pada saat pengambilan, namun 

dilakukan sesuai kebutuhan yang akan dilaksanakan segera. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala sekolah SMA Negeri 12 Makassar, mengatakan bahwa 



 

 

“proses pengambilan dana BOS dilakukan di bank dan yang bertugas 

mengambil dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS dan Kepala 

Sekolah ” 
 

 

Lebih jelas Bendahara SMA Negeri 12 Makassar mengatakan bahwa:  

“Proses pengambilan dana di bank menggunakan cek giro dengan bukti 

tanda tangan Kepala Sekolah.” 

 

 

Jadi Dalam setiap melakukan belanja Dana BOS itu harus dengan 

persetujuan bendahara dan kepala sekolah dimana bendahara dan kepala sekolah 

harus tanda tangan setiap transaksi pembelian yang dilakukan. Setiap pembelian 

barang itu harus disertai dengan bukti yang tertulis baik berupa faktur atau 

kwitansi yang telah di tandatangani oleh toko tempat kita membeli barang 

tersebut. Lamjjutnya kepala SMA Negeri 12 Makassar Mengataka bahwa : 

“setiap kegiatan pembelanjaan harus diikuti dengan bukti Kwitansi dan 

Faktu, yang kemudian di buatkan pembukuan” 
 

 

Diperjelas oleh bendahara dana BOS Pada SMA Negeri 12 Makassar yang 

mengatakan bahwa : 

“jadi  begini,  setiap pembelanjaan yang telah memiliki kwitansi dan faktur 

kemudian saya mencatat kedalam buku Kas Sekolah yang dapat dicatat 

disisi kredit” 
 

Kemudian wawancara yang peneliti lakukan pada seorang Guru pada 

SMA Negeri 12 mengatakan bahwa : 

“Kami biasa melihat bendahara mencatat dana masuk dan dana yang telah 

dibelanjakan kedalam buku kas”  

 
 

Pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS SMA Negeri 12 

Makassar itu dicatat di buku Kas sekolah, dimana penerimaan Dana BOS itu di 

catat di buku Kas sekolah sebagai penerimaan (Debet), sedangkan pada saat 



 

 

pengeluaran Dana BOS itu juga di catat di buku Kas sekolah sebagai pengeluaran 

(Kredit). Adapun bentuk Buku Kas Umun SMA Negeri 12 Makassar dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Format Buku Kas Umum  

TGL 
NO. 

KODE 

NO. 

BUKTI 
URAIAN 

PENERIMAAN PENGELUARAN 
SALDO 

(Debet) (Kredit) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah Bendahara 

 

  

(.................................)     (..............................) 
 

4.2.5 Pelaporan Dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

Pelaporan dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar, terdiri dari 

pelaporan penggunaan dana BOS yang dilaporkan untuk pihak internal maupun 

pihak eksternal dan publikasi yang dilakukan oleh sekolah terkait pengelolaan 

Dana BOS. Data pelaporan diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah dan 

bendahara BOS serta dokumentasi. Pertanggung jawaban Sekolah kepada 

pemerintah dengan memberikan laporan pengelolaan dana BOS pada setiap akhir 

periode dana BOS dengan menggunakan aplikasi RKAS dan dengan pelaporan 

manual sesuai dengan JUKNIS BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan 

dana BOS adalah Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dan 

Kementrian Pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan perolehan jawaban dari hasil 



 

 

wawancara penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 12 Makassar. Kepala 

sekolah SMA Negeri 12 Makassar mengatakan bahwa : 

”sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman 

atau Petunjuk Tekhnis dana BOS. Waktu pelaporan dana BOS setiap 

akhir periode. Laporan tersebut diberikan kepada Kementrian Pendidikan  

melalui Aplikasi RKAS, Dinas Pendidikan Provinsi dan untuk sekolah ” 

 

Lebih diperjelas oleh bendahara dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

yang mmengatakan bahwa : 

“saya membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengar format 

dalam juknis, kemudian dilaporkan pada saatr 2019 itu setiap triwulan, 

dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 dilaporkan setiap caturwulan” 

 

Menurut salah seorang guru honorer yang mengajar pada SMA Negeri 12 

Makssar yang mengatakan bahwa : 

“kami mengetahui tentang pelaporan dana BOS itu kadang berubah, 

biasanya kami melihap ada peklaporan yang dilaporkan pertriwulan dan 

ada yang percaturwulan” 
 

 

Jadi Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban 

kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh 

Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggung 

jawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan pada tahun 2019 dan 

caturwulan pada tahun 2020 dan tahun 2021. 

Dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggung jawaban dana BOS 

sebagai bentuk tanggung jawab sekolah terhadap penggunaan dana BOS yang 

dipergunakan untuk kegiatan atau program sekolah. SMA Negeri 12 Makassar 

sudah melaksanakan  pertanggung jawaban  dengan  membuat  laporan 

pertanggung jawaban dana BOS sesuai dengan peraturan dalam JUKNIS BOS. 



 

 

Hal ini sebagai bukti bahwa SMA Negeri 12 Makassar sudah menerapkan prinsip 

akuntabitas dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

4.2.6 Transparansi dalam perencanaan dana BOS 

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan 

semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. SMA 

Negeri 12 Makassar membangun kepercayaan stakeholder dengan memberikan 

keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, 

tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa 

pertahun. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari beberapa informan seperti 

penuturan kepala sekolah SMA Negeri 12 makassar, bahwa keterbukaan dalam 

proses perencanaan anggaran sekolah, yaitu: 

“kita terbuka terhadap stakeholder yang berkepentingan, yaitu 

melibatkan tim manajemen dan komite dalam merencanakan biaya 

pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, guru dan karyawan 

mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan 

anggaran kegiatan“. 
 

Lebih dijelasnya lagi oleh Bendahara sekolah SMA Negeri 12 Makassar 

bahwa: 

“dalam membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) itu kita 

membuat dengan mempedomani atau berdasarkan pada petunjuk teknis 

(JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun 2019, 2020 dan 2021”. 

 

Adapun darisalah seorang guru pada SMA Negeri 12 makassar 

mengatakan bahwa : 

“kami dilibatkan langsung untuk dalam setiap penyusunan RKAS untuk 

merencanakan setiap kegiatan belanja Dana BOS pada sekolah ini, kami 

memberi beberapa masukan apa-apa saja yang harus dianggarkan dalam 

tahun berjalan atau dalam 1 tahun kedepan” 
 

Dari beberapa pendapat informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Transparansi dalam perencanaan Dana BOS SMA Negeri 12 Makassar sudah 



 

 

berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu 

dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dipedomani 

dalam menyusun RKAS dan juga adanya keterlibatan stakeholder dalam 

pembuatan RKAS. 

4.2.7 Transparansi dalam pencatatan Dana BOS 

Transparansi dalam pencatatan Dana BOS pada SMA Negeri 12 Makassar 

bertujuan agar para stakeholder percaya dengan pengelolaan Dana BOS karena 

adanya keterbukaan pencatatan setiap melakukan kegiatan dibuktikan dengan 

adanya bukti-bukti fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Lebih diperjelas lagi 

oleh ibu Bendahara sekolah SMA Negeri 12 Makassar yang mengatakan bahwa:  

“dalam melakukan pencatatan anggaran Dana BOS kita harus 

menyertakan kwitansi, Faktur, Nota Pesanan, foto kegiatan dan foto 

pembelian barang sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan 

pada saat pencatatan”. 

 

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan Kepala Sekolah SMA 

Negeri 12 makassar bahwa : 

“setiap pencatatan pembelanjaan dan BOS harus berdasarkan bukti-bukti 

berupa kwitansi, faktur, nota apesana dan foto-foto kegiatan pembelian 

barang dan jasa´agar dapat diperoleh laporan petanggung jawaban yang 

valid untuk disesuaikan dengan pembukuan” 

  

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

transparansi dalam pencatatan Dana BOS SMA Negeri 12 Makassar itu sudah 

sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses stakeholder terhadap 

pencatatan anggaran, dimana setiap pencatatan itu sudah tersedia di buku kas 

sekolah dan disertai dengan bukti-bukti transaksi yang dilakukan. 

 

 



 

 

4.2.8 Transparansi dalam penggunaan Dana BOS 

Transparansi dalam penggunaan Dana BOS pada SMA Negeri 12 

Makassar bertujuan agar stakeholder percaya dengan pengelolaan Dana BOS 

karena adanya akses stakeholder terhadap penggunaan anggaran dimana sekolah 

harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dapat diumumkan serta 

dipublikasikan setiap hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran Dana 

BOS juga harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah 

direncanakan sebelumnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan: 

“setiap pembelanjaan dana BOS pada sekolah ini dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan setiap tahun sesuai yang tercantum 

dalam RKAS yang merupakan hasil dari keputusan rapat dewan guru, 

kepala sekolah, Staf dan komite sekolah” 

 

Penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SMA 

Negeri 12 Makassar sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan 

indikator, dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung 

jawab dari setiap pertanggung jawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan 

pelaksanaan dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada 

para pemangku kepentingan khususnya pihak internal dan eksternal yaitu dengan 

adanya dokumen dan bukti-bukti lainnya. Bendahara Sekolah SMA Negeri 12 

Makassar Mengatakan bahwa  

“setiap pembelaanjaan yang dilakukan oleh bendara merupakan apa yang 

tercatat dalam RKAS yang merupakan hasil kesepakatan bersama kepala 

Sekolah, dewan Guru, komite sekolah melalui rapat penyusunan RKAS 

setiap awal tahun, dan apa yang dilaksanakan nantinya akan dipasang 

papang pengumuman penggunaan dana BOS” 

 



 

 

Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 12 

Makassar telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal 

tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS 

serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan 

RKAS dengan adanya keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dalam Tim 

Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk 

kegiatan proses belajar mengajar, dan juga informasi dengan muda dapat 

diketahui Karena pihak sekolah telah mempublikasikan melalui papan informasi 

sekolah. 

4.2.9 Transparansi dalam Pengawasan Dana BOS 

Transparansi dalam Pengawasan dana BOS SMA Negeri 12 Makassar 

terdiri dari pengawasan intern sekolah dan pengawasan dari ekstern sekolah. 

Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari 

pihak ekstern sekolah adalalah Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan 

Pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban beberapa informan 

seperti kepada kepala sekolah SMA Negeri 12 Makassar  yang menjelaskan 

penggunaan Dana BOS, bahwa : 

“Ini memang ada timnya di Dinas Pendidikan, biasanya itu untuk 

pengawasan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi itu ada tim dari 

Dinas Pendidikan dan untuk evaluasi penggunaan dana BOS selalu di 

laksanakan di Dinas pendidikan Provinsi jadi setiap satu triwulan atau 

tahap selalu dipertanggung jawabkan di Dinas pendidikan Provinsi”. 
 

selanjutnya menurut penjelasan dari bendahara SMA Negeri 12 Makassar 

mengatakan bahwa: 



 

 

“Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas sekolah yaitu alokasi 

dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-lain yang 

terkait dengan pengelolaan dana BOS”. 

 

Kemudian menurut guru SMA Negeri 12 Makassar  mengatakan bahwa: 

“Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi. 

Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan Dana 

BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuian dana dengan bukti- bukti 

yang ada”. 
 

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat disimpulkan bahwa 

transpransi pengawasan Dana BOS sudah sesuai dengan indikator karena 

adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk 

memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk 

teknis penggunaan dana BOS. 

Dengan adanya beberapa hasil wawancara dari informan mengenai tentang 

transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, 

Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan Dana BOS SMA 

Negeri 12 Makassar sudah cukup baik karena sudah memenuhi indikator 

pencapaian transparansi. Dimana dalam pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan 

Sekolah (RKAS) disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah 

melibatkan kepala sekolah, bendahara, komite dan guru, pencatatannya disertai 

dengan bukti-bukti yang dicatat di buku kas sekolah setiap terjadi transaksi, 

penggunaan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah buat serta 

pengawasan dana BOS sudah diawasi oleh pihak dinas pendidikan yang terkait. 

 

 



 

 

4.2.10 Akuntabilitas pengelolaan Dana BOS  

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, maka 

pihak sekolah perlu mempertanggung jawabkan pemakaian sumber dana yang 

telah dikelolanya. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 

pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggung 

jawaban (Fierda Shafratunnisa: 2015). Akuntabilitas merupakan istilah yang 

berasal dari kata account yang berarti catatan atau laporan dan ability yang berarti 

kemampuan. Menurut kepala sekolah SMA Negeri 12 makassar mengatakasn 

bahwa : 

“kegiatan melakukan penyusunan dan pelaporan dana BOS itu dilakukan 

oleh bendahara, bendahara juga mengisi papan informasi agar data mudah 

di akses oleh setiap pihak yang berkepentingan”\ 

 

Menurut bendahara pada SMA Negeri 12 Makassar yang mengatakan 

bahwa : 

“saya melakukan penyusunan dan pelaporan dana BOS pada 

sekolah ini sesuai dengan juknis dana BOS” 

 

Akuntabilas (accountability) secara umum dapat diartikan suatu bentuk 

pertanggung jawaban. Organisasi yang accountable adalah organisasi yang 

mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang 

telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview inforamasi tersebut, serta 

bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan kreatif (Tomi 

Victoria:2014). 



 

 

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan 

berarti penggunaan uang sekolah yang dapat di dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, 

dan masyarakat. 

Penerapan Akuntabilitas dapat dilihat dari Akuntabilitas dalam Pencatatan 

dan pelaporan dana BOS. 

4.2.11 Akuntabilitas dalam Pencatatan Dana BOS 

Akuntabilitas dalam pencatatan Dana BOS itu dapat dilihat dengan adanya 

Dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah sudah 

diterapkan oleh SMA Negeri 12 Makassar, hal ini sesuai dengan penuturan kepala 

sekolah SMA Negeri 12 Makassar, bahwa: 

“disini tersedia dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pengelolaan 

Dana BOS seperti dokumen RKAS dan Laporan Pertanggung jawaban 

anggaran  kegiatan  yang  disertai  dengan  bukti  fisik.  Pencatatan 

penggunaan Dana BOS ini sudah sesuai dengan JUKNIS 2019, 2020 dan 

2021 yang berlaku. 

 

Penyataan tersebut senada dengan pernyataan bendahara Dana BOS SMA 

Negeri 12  Makassar yang menyatakan bahwa : 

“setiap tahun laporan Dana BOS dan bukt-bukti pembelanjaan kami 

simpan, dokumen tersebut berupa Laporan Dana BOS, Bukti 

pembelanjaana berupa kwitansi sekolah, kwitansi dari toko” 

 

4.2.12 Akuntabilitas dalam Pelaporan Dana BOS 

Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban 

kepada pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh 

Bendahara BOS. Menurut Buku Petunjuk Teknis BOS, laporan pertanggung 

jawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap tahap. Hal ini sesuai dengan 

penuturan kepala sekolah SMA Negeri 12 Makassar bahwa: 



 

 

“sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. 

Laporan hasil evaluasi penggunaan dana BOS disusun oleh Tim 

Manajemen BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS Laporan 

diberikan kepada dinas pendidikan provinsi,”. 
 

Sekolah dalam menajalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan serta beroriantasi terhadap pencapaian visi dan misi 

serta hasil dan manfaat yang diperoleh. SMA Negeri 12 Makassar dalam 

menentukan sasaran yang ditetapkan yang dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa: 

“pihak sekolah melakukan analisis pendidikan saat ini dan satu tahun 

kedepan. Hal tersebut dilakukan sekolah untuk menentukan skala 

prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan sesuai dengan hasil 

pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan 

dalam pengambilan keputusan” 
 

Dalam teori sebelumnya dipaparkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah 

dapat menentukan tujuan yang tepat. Hal yang dimaksud dengan tujuan yang tepat 

disini adalah pemanfaatan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat 

dipertanggung jawabkan atas tujuan dari program tersebut. SMA Negeri 12 

Makassar dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang 

akan dilaksanakan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 

12 Makassar  bahwa: 

“penggunaan anggaran sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran 

sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.Sasaran kebijakan dalam 

pengelolaan keuangan di sekolah sangan penting, yaitu untuk 

menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan” 
 

Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggung jawaban yang harus 

disampaikan oleh para pemangku kepentingan segala kebijakan dan memberikan 

informasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan sekolah.  

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 12 Makassar sudah cukup baik Karena 



 

 

sudah memenuhi indikator tercapainya Akuntabilitas, yaitu dengan adanya 

pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi 

kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran 

sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan 

sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga kegiatan pelaporan 

untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan 

aturan. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan 

analisa yaitu Penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan penggunaan Dana 

BOS pada SMA Negeri 12 Makassar telah menggunakan petunjuk teknis 

(JUKNIS). SMA Negeri 12 Makassar menggunakan penyusunan anggaran Dana 

BOS dengan pendekatan PPBS (Planning Programming Budgeting System). 

PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. yaitu dengan adanya rapat 

kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas 

program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. 

Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan di SMA Negeri 12 

Makassar, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan anggaran sekolah) 

pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem bootom 

up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (guru dan staf serta komite) dan 

disetujui oleh atasan yaitu kepala sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah 



 

 

pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, staff, dan komite yang membuat 

rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS. 

Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS 

pada SMA Negeri 12 Makassar diterapkan dengan adanya keterlibatan guru, staff, 

dan komite sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggung 

jawaban serta laporan kegiatan dan anggaran yang ada sudah di publikasikan 

melalui laporan pertanggung jawaban dana BOS yang tersedia pada papan 

informasi sekolah. Dan juga adanya tim audit atau pengawas yang independen 

dari dinas pendidikan provinsi. Prinsip transparansi ini terpenuhi sesuai dengan 

indikator yang dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan informan. 

       Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS pada 

SMA Negeri 12 Makassar yaitu dengan membuat laporan pengelolaan Dana BOS 

untuk dinilai dan dipertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan 

yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pemerintah. Sedangkan 

monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap 

triwulan dan tahap. Jadi penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS 

pada SMA Negeri 12 Makassar sudah sesuai dengan indikator pencapaian 

akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil 

anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan 

mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang 

telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari 

setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan. 



 

 

       Penelitian yang telah dilakukan sangat diperlukan karena SMA Negeri 

12 Makassar  memberikan kesempatan kepada guru, Staf dan komite sekolah 

untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

kegiatan/program sekolah. Pertisipasi guru dan staff SMA Negeri 12 Makassar, 

yaitu dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan 

dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. SMA Negeri 12 Makassar 

merupakan sekolah yang telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. 

Sumber penerimaan dana SMA Negeri 12 Makassar berasal dari Dana BOS yang 

dibuat laporan keuangannya secara terperinci. SMA Negeri 12 Makassar membuat 

laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggung jawaban dana BOS kepada 

pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada 

stakeholders.  

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

penerapan Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 12 Makassar sudah berjalan 

cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian suatu transparansi 

dan akuntabilitas, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan 

mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen sekolah, guru, Staf dan komite 

sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Fakta ini 

menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pembahasan anggaran 

secara terbuka sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS pada 

masing- masing sekolah tersebut. 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis dapat memberikan 

saran, sebaiknya semua stakeholder yang terkait dengan program kerja yang 

menggunakan anggaran Dana BOS supaya lebih aktif dan berpartisipasi dalam 

pengusulan pembuatan RKAS, dan penggunaan anggaran Dana BOS itu harus 

sesuai antara perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran 

untuk menghindari tindakan pidana dikemudian hari. 
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