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Abstract: This paper will discuss public policy in the field of education in environmental 

education service in this case regarding the operational Assistance of the school. In theory 

there are four variables in the policy source communications,  namely, the attitude and the 

bureaucratic  structure.  One  of  public  policy  relating  to  education  are  the  boss  which  is 

basically for the provision of funding operating costs non-personalia  for implementing  the 

basic education units as compulsory. The procedure of the implementation  Fund BOS who 

have been arranged every year through technical guidance or Instructions  of reference  for 

education service as a management team BOS which govern the Fund boss. Discipline of the 

school as well as a distributor of funds should be fixed so that the BOS of the procedure of the 

implementation  Fund  BOS  can  run  in  accordance  with  the  set  and  aim  to  improve  the 

education can be achieved. 
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Abstrak: Tulisan ini akan membahas tentang kebijakan public dalam bidang pendidikan di 

lingkungan dinas pendidikan dalam hal ini mengenai Bantuan Operasional Sekolah. Secara 

teori terdapat empat variabel dalam kebijakan yaitu komunikasi, sumber, sikap dan struktur 

birokrasi. Salah satu kebijakan public yang berkaitan dengan pendidikan adalah BOS   yang 

pada   dasarnya   adalah   untuk   penyediaan pendanaan   biaya   operasi   nonpersonalia   bagi 

satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar. Prosedur  pelaksanaan 

dana BOS  yang  telah  diatur  setiap  tahunnya  melalui Petunjuk  Teknis  menjadi  pedoman 

atau  acuan bagi   dinas   pendidikan   sebagai   tim manajemen   BOS   yang  mengatur   dana 

BOS. Kedisiplinan   dari  pihak  sekolah serta  penyalur  dana  BOS  harus  diperbaiki  agar 

prosedur  pelaksanaan  dana  BOS  dapat  berjalan sesuai dengan yang telah diatur dan tujuan 

untuk meningkatkan  pendidikan  dapat  tercapai. 
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Pendahuluan 

Bagi orang-orang yang berkompeten 

terhadap  bidang  pendidikan  akan 

menyadari  bahwa  pendidikan  kita sampai 

saat ini masih mengalami “sakit”. Dunia 

pendidikan    yang   sakit   ini   disebabkan 

karena pendidikan yang seharusnya 

membuat manusia menjadi manusia, tetapi 

dalam kenyataannya seringkali tidak 

demikian. Seringkali kepribadian manusia 

cenderung  direduksi  oleh  sistem 

pendidikan yang ada. 

Manusia     sebagai     objek     (wujud 

dehumanisasi)  merupakan  fenomena yang 

justru bertolak-belakang dengan visi 

humanisasi, hal ini menyebabkan manusia 
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sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan secara   tepat   ukuran   maupun tujuan 

Pendidikan) maupun BP3 (Badan kebijakan    itu.    Komunikasi dalam 

Pembinaan   Penyelenggaraan   Pendidikan) 

yang dikelola oleh Komite Sekolah. 

organisasi    merupakan    suatu proses 

yang    amat    kompleks    dan rumit. 

Seseorang    bisa   menahannya hanya 

 

tercerabut dari akar-akar budayanya. 

Mampukah kita menjadikan lembaga 

pendidikan  sebagai  sarana  interaksi 

kultural untuk membentuk manusia yang 

sadar akan tradisi dan kebudayaan serta 

keberadaan masyarakatnya sekaligus juga 

mampu menerima dan menghargai 

keberadaan tradisi dan budaya situasi 

masyarakat lain. Dalam hal ini, makna 

pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 

menjadi sangat toleran untuk direnungkan. 

Indonesia  sudah lebih dari 60 tahun 

merdeka, tetapi belum memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang memadai. Hal 

ini antara lain disebabkan oleh karena 

kualitas penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan dari berbagai jalur, jenjang dan 

jenis   pendidikan   belum   memadai. 

(Sugiono :  2010)  Dalam  konteks  apapun, 

pendidikan  merupakan  sebuah  basis vital. 

(Imron:  2010)  Ketika  pendidikan  sudah 

tidak lagi mampu memberi input positif 

maka semuanya akan hancur. Oleh karena 

itu, tanpa harus berargumen, pernyataan 

pendidikan  harus  mendapat  perhatian 

khusus  perlu  menjadi  kesepakatan 

bersama. Dalam konteks ini, pendidikan 

yang mendapat tanggung jawab besar atas 

keberlangsungan suatu peradaban manusia, 

perlu  menetapkan  kebijakan-kebijakan 

yang dapat diimplementasikan dengan 

seksama. 

Konon  saat  ini  pemerintah  dalam 

kebijakannya  telah mengucurkan  dana  20 

% untuk pendidikan, salah satunya adalah 

di buat dalam bentuk kebijakan dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

sebagai   dampak   dari   pengurangan 

subsidi  BBM.     Sehingga     sejak    tahun 

2005     sudah     tidak  lagi  ditarik   iuran 

Pada tulisan ini akan diuraikan 

mengenai kebijakan public dalam bidang 

pendidikan di lingkungan dinas pendidikan 

dalam  hal  ini  mengenai  Bantuan 

Operasional Sekolah. 

 
Teori Kebijakan Publik 

Menurut George Edwards III 

Menurut George C. Edwards III ada 

empat variabel dalam kebijakan yaitu 

komunikasi, sumber, sikap dan struktur 

birokrasi. Ke empat faktor di atas harus 

dilaksanakan secara simultan karena antara 

satu dengan yang lainnya memiliki 

hubungan yang erat. Tujuan kita adalah 

meningkatkan pemahaman tentang 

implementasi kebijakan. Penyederhanaan 

pengertian dengan cara membreakdown 

(diturunkan) melalui eksplanasi 

implementasi kedalam komponen prinsip. 

Implementasi  kebijakan  adalah  suatu 

proses  dinamik  yang  mana  meliputi 

interaksi banyak faktor. Sub kategori dari 

faktor-faktor  mendasar  ditampilkan 

sehingga dapat diketahui pengaruhnya 

terhadap implementasi. Faktor-faktor yang 

berpengaruh  dalam implementasi  menurut 

George C. Edward III sebagai berikut: 

a. Komunikasi;    Implementasi    akan 

berjalan  efektif apabila ukuran-ukuran 

dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami 

oleh  individu-individu  yang 

bertanggung jawab dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan 

tujuan  kebijakan  dengan  demikian 

perlu dikomunikasikan secara tepat 

dengan   para   pelaksana.   Konsistensi 

atau  keseragaman   dari  ukuran  dasar 

dan tujuan perlu dikomunikasikan 

sehingga    implementors    mengetahui 
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untuk kepentingan tertentu, atau 

menyebarluaskannya. Di samping itu 

sumber informasi yang berbeda juga 

akan melahirkan interprestasi yang 

berbeda pula. Agar implementasi 

berjalan  efektif,  siapa  yang 

bertanggung  jawab melaksanakan 

sebuah keputusan harus mengetahui 

apakah mereka dapat melakukannya. 

Sesungguhnya implementasi kebijakan 

harus diterima oleh semua personel dan 

harus mengerti secara jelas dan akurat 

mengenai  maksud  dan  tujuan 

kebijakan. Jika para aktor pembuat 

kebijakan  telah melihat  ketidakjelasan 

spesifikasi  kebijakan  sebenarnya 

mereka  tidak  mengerti  apa 

sesungguhnya   yang   akan   diarahkan. 

Para implementor kebijakan bingung 

dengan apa yang akan mereka lakukan 

sehingga jika dipaksakan tidak akan 

mendapatkan hasil yang optimal. Tidak 

cukupnya komunikasi kepada para 

implementor  secara  serius 

mempengaruhi    implementasi 

kebijakan. 

b.   Sumberdaya;  Tidak menjadi  masalah 

bagaimana jelas dan konsisten 

implementasi  program  dan bagaimana 

akuratnya komunikasi dikirim. Jika 

personel  yang  bertanggung  jawab 

untuk melaksanakan program 

kekurangan sumberdaya dalam 

melakukan tugasnya. Komponen 

sumberdaya ini meliputi jumlah staf, 

keahlian dari para pelaksana, informasi 

yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan  sumber-sumber  terkait 

dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa 

program dapat diarahkan kepada 

sebagaimana yang diharapkan, serta 

adanya  fasilitas-fasilitas  pendukung 

yang  dapat  dipakai  untuk  melakukan 

kegiatan   program   seperti   dana   dan 

sarana prasarana. Sumberdaya manusia 

yang tidak memadai (jumlah dan 

kemampuan) berakibat tidak dapat 

dilaksanakannya program secara 

sempurna karena mereka tidak bisa 

melakukan pengawasan dengan baik. 

Jika jumlah staf pelaksana kebijakan 

terbatas maka hal yang harus dilakukan 

meningkatkan skill atau kemampuan 

para pelaksana untuk melakukan 

program. Untuk itu perlu adanya 

manajemen SDM yang baik agar dapat 

meningkatkan kinerja program. 

Ketidakmampuan   pelaksana   program 

ini disebabkan karena kebijakan 

konservasi energi merupakan hal yang 

baru bagi mereka dimana dalam 

melaksanakan  program  ini 

membutuhkan  kemampuan  yang 

khusus, paling tidak mereka harus 

menguasai teknik-teknik kelistrikan. 

Informasi merupakan sumberdaya 

penting bagi pelaksana kebijakan. Ada 

dua bentuk informasi yaitu informasi 

mengenai  bagaimana  cara 

menyelesaikan kebijakan atau program 

serta bagi pelaksana harus mengetahui 

tindakan apa yang harus dilakukan dan 

informasi tentang data pendukung 

kepetuhan   kepada   peraturan 

pemerintah dan undang-undang. 

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat 

pusat tidak tahu kebutuhan yang 

diperlukan  para pelaksana  dilapangan. 

Kekurangan  informasi  atau 

pengetahuan bagaimana melaksanakan 

kebijakan memiliki konsekuensi 

langsung seperti pelaksana tidak 

bertanggungjawab,   atau  pelaksana 

tidak ada di tempat kerja sehingga 

menimbulkan inefisien. Implementasi 

kebijakan membutuhkan kepatuhan 

organisasi dan individu terhadap 

peraturan     pemerintah     yang     ada. 
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Sumberdaya lain yang juga penting 

adalah kewenangan untuk menentukan 

bagaimana program dilakukan, 

kewenangan     untuk    membelanjakan 

atau mengatur keuangan, baik 

penyediaan uang, pengadaan staf, 

maupun    pengadaan    supervisor. 

Fasilitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan  kebijakan  atau program 

harus  terpenuhi  seperti  kantor, 

peralatan,  serta dana yang mencukupi. 

Tanpa fasilitas ini mustahil program 

dapat berjalan. 

c.   Disposisi    atau   Sikap;   Salah   satu 

faktor yang mempengaruhi efektifitas 

implementasi kebijakan adalah sikap 

implementor. Jika implementor setuju 

dengan  bagian-bagian  isi  dari 

kebijakan maka mereka akan 

melaksanakan  dengan  senang  hati 

tetapi jika pandangan  mereka  berbeda 

dengan  pembuat  kebijakan  maka 

proses implementasi akan mengalami 

banyak   masalah.    Ada   tiga   bentuk 

respon  atau  sikap  implementor 

terhadap kebijakan : kesadaran 

pelaksana, petunjuk atau arahan 

pelaksana untuk merespon program 

kearah penerimaan atau penolakan, dan 

intensitas dari respon tersebut. Para 

pelaksana mungkin memahami maksud 

dan sasaran program namun sering kali 

mengalami kegagalan dalam 

melaksanakan program secara tepat 

karena  mereka  menolak  tujuan  yang 

ada didalamnya sehingga secara 

sembunyi  mengalihkan  dan 

menghindari implementasi program. 

Disamping itu dukungan para pejabat 

pelaksana sangat mempengaruhi 

pelaksanaan program dapat mencapai 

tujuan  secara  efektif  dan  efisien. 

Wujud dari dukungan pimpinan ini 

adalah   menempatkan    kebijakan 

menjadi prioritas program, penempatan 

pelaksana dengan orang-orang yang 

mendukung program, memperhatikan 

keseimbangan   daerah,   agama,   suku, 

jenis kelamin dan karakteristik 

demografi yang lain. Disamping itu 

penyediaan dana yang cukup guna 

memberikan  insentif  bagi  para 

pelaksana program agar mereka 

mendukung dan bekerja secara total 

dalam melaksanakan kebijakan atau 

program. 

d.   Struktur Birokrasi; Membahas badan 

pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat 

dilepaskan dari struktur birokrasi. 

Struktur birokrasi adalah karakteristik, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan 

yang terjadi berulang-ulang dalam 

badan-badan  eksekutif  yang 

mempunyai hubungan baik potensial 

maupun nyata dengan apa yang mereka 

miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Van Horn dan Van Meter menunjukan 

beberapa unsur yang mungkin 

berpengaruh  terhadap  suatu organisasi 

dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

1.   Kompetensi   dan   ukuran   staf   suatu 

badan; 

2.   Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap 

keputusan-keputusan sub unit dan 

proses-proses dalam pelaksana; 

3. Sumber-sumber        politik       suatu 

organisasi  (misalnya  dukungan  di 

antara  anggota  legislative  dan 

eksekutif); 

4.   Vitalitas suatu organisasi; 

5. Tingkat komunikasi ‘’terbuka’’ yaitu 

jaringan kerja komunikasi horizontal 

maupun vertikal secara bebas serta 

tingkat kebebasan yang secara relative 

tinggi dalam komunikasi dengan 

individu-individu diluar organisasi; 

6.   Kaitan   formal   dan   informal   suatu 

badan  dengan  badan  pembuat 

keputusan atau pelaksana keputusan. 
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Bila sumberdaya cukup untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor  mengetahui  apa yang 

harus dilakukan. Implementasi masih 

gagal  apabila  struktur  birokrasi  yang 

ada menghalangi koordinasi yang 

diperlukan dalam melaksanakan 

kebijakan. Kebijakan yang komplek 

membutuhkan  kerja  sama  banyak 

orang, serta pemborosan sumberdaya 

akan   mempengaruhi   hasil 

implementasi.  Perubahan  yang 

dilakukan   tentunya   akan 

mempengaruhi individu dan secara 

umum  akan  mempengaruhi  sistem 

dalam birokrasi. 

 
Teori Van Meter dan Van Horn 

Model pendekatan implementasi 

kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan 

Van Horn disebut dengan A Model of the 

Policy Implementation (1975). Proses 

implementasi  ini  merupakan  sebuah 

abstraksi atau performansi suatu 

pengejewantahan kebijakan yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk 

meraih   kinerja   implementasi   kebijakan 

yang tinggi yang berlangsung dalam 

hubungan berbagai variable. Model ini 

mengandalkan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linear dari 

keputusan politik, pelaksana dan kinerja 

kebijakan publik. Model ini menjelaskan 

bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi  oleh 

beberapa variabel yang saling berkaitan, 

variabel-variabel tersebut yaitu: 

Standar dan sasaran kebijakan atau 

ukuran dan tujuan kebijakan 

1.   Sumber daya 

2.   Karakteristik organisasi pelaksana 

3.   Sikap para pelaksana 

4.   Komunikasi   antar   organisasi   terkait 

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

5.   Lingkungan sosial, ekonomi dan publik 

Secara rinci variabel-variabel 

implementasi kebijakan publik model Van 

Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai 

berikut. 

1.   Standar dan Sasaran Kebijakan atau 

Ukuran dan Tujuan Kebijakan; 

Kinerja implementasi kebijakan dapat 

diukur tingkat keberhasilannya dari 

ukuran dan tujuan kebijakan yang 

bersifat realistis dengan sosio-kultur 

yang ada di level pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan 

terlalu  ideal  (utopis),  maka  akan sulit 

direalisasikan (Agustino, 2006). Van 

Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 

1998) mengemukakan untuk mengukur 

kinerja  implementasi  kebijakan 

tentunya menegaskan standar dan 

sasaran   tertentu   yang   harus   dicapai 

oleh para pelaksana kebijakan,  kinerja 

kebijakan pada dasarnya merupakan 

penilaian atas tingkat ketercapaian 

standar dan sasaran tersebut. 

2. Sumber       Daya;       Keberhasilan 

implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. Manusia merupakan sumber 

daya  yang  terpenting  dalam 

menentukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan. Setiap tahap 

implementasi  menuntu adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan   pekerjaan   yang   diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan 

secara politik. Selain sumber daya 

manusia, sumber daya finansial dan 

waktu menjadi perhitungan penting 

dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan. Van Meter dan Van Horn 

(dalam Widodo, 1974) menegaskan 

bahwa:  ‘’sumber  daya  kebijakan 

(policy  resources)  tidak  kalah 

pentingnya   dengan   komunikasi. 

Sumber daya kebijakan  ini harus juga 
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tersedia dalam rangka untuk 

mempelancar   administrasi 

implementasi  suatu kebijakan. Sumber 

daya ini terdiri atas dana atau insentif 

lain yang dapat mempelancar 

pelaksanaan  suatu  kebijakan. 

Kurangnya  atau terbatasnya  dana atau 

insentif lain dalam implementasi 

kebijakan  adalah  merupakan 

sumbangan besar terhadap gagalnya 

implementasi kebijakan. 

3. Karakteristik organisasi pelaksana; 

Pusat perhatian pada agen pelaksana 

meliputi  organisasi  formal  dan 

organisasi  informal  yang akan terlibat 

dalam pengimplementasian kebijakan. 

Hal ini penting karena kinerja 

implementasi kebijakan akan sangat 

dipengaruhi  oleh cirri yang tepat serta 

cocok dengan para agen pelaksananya. 

Hal ini berkaitan dengan konteks 

kebijakan yang akan dilaksanakan pada 

beberapa kebijakan dituntut pelaksana 

kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada 

konteks lain diperlukan agen pelaksana 

yang demokratis dan persuasive. Selain 

itu, cakupan atau luas wilayah menjadi 

pertimbangan  penting  dalam 

menentukan agen pelaksana kebijakan. 

4.   Komunikasi antar organisasi terkait 

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; 

Agar  kebijakan  public  bisa 

dilaksanakan dengan efektif, menurut 

Van Horn dan Van Meter (dalam 

widodo,  1974)  apa  yang  menjadi 

standar   tujuan   harus   dipahami   oleh 

para individu (implementors). Yang 

bertanggung jawab atas pencapaian 

standard  dan tujuan  kebijakan,  karena 

itu standard dan tujuan harus 

dikomunikasikan  kepada  para 

pelaksana.   Komunikasi   dalam 

kerangka  penyampaian  informasi 

kepada  para  pelaksana  kebijakan 

tentang apa menjadi standar dan tujuan 

harus  konsisten  dan  seragam 

(consistency and uniformity) dari 

berbagai sumber informasi. 

5. Disposisi  atau  sikap  pelaksana; 

Menurut pendapat Van Metter dan Van 

Horn (dalam Agustino, 2006): ‘’sikap 

penerimaan atau penolakan dari agen 

pelaksana kebijakan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan 

publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukanlah  hasil  formulasi  warga 

setempat yang mengenal betul 

permasalahan  dan  persoalan  yang 

mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan 

publik biasanya bersifat top down yang 

sangat mungkin para pengambil 

keputusan tidak megetahui bahkan tak 

mampu  menyentuh  kebutuhan, 

keinginan  atau  permasalahan  yang 

harus diselesaikan’’.  Sikap mereka itu 

dipengaruhi  oleh  pandangannya 

terhadap suatu kebijakan dan cara 

melihat  pengaruh  kebijakan  itu 

terhadap kepentingan-kepentingan 

pribadinya.  Van  meter  dan Van Horn 

(1974) menjelaskan disposisi bahwa 

implementasi kebijakan diawali 

penyaringan (befiltered) lebih dahulu 

melalui persepsi dari pelaksana 

(implementors) dalam batas mana 

kebijakan  itu  dilaksanakan.   Terdapat 

tiga macam elemen respon yang dapat 

mempengaruhi kemampuan dan 

kemauannya untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, antara lain terdiri dari: 

pertama, pengetahuan (cognition), 

pemahaman dan pendalaman 

(comprehension and understanding) 

terhadap kebijakan, kedua, arah respon 

mereka apakah menerima, netral atau 

menolak (acceptance, neutrality, 

rejection),  dan  ketiga  intensitas 

terhadap kebijakan. 
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6. Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan 

politik; Hal terakhir yang perlu 

diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh 

mana lingkungan eksternal turut 

mendorong keberhasilan kebijakan 

politk. Lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik  yang tidak kondusif  dapat 

menjadi  sumber  masalah  dari 

kegagalan kinerja implementasi 

kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan 

kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. 

 
Kebijakan  dalam Bantuan  Operasional 

Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan 

Pendidikan    adalah    sesuatu    yang 

tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. 

Pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting dan strategis dalam pembangunan 

nasional karena merupakan salah   satu 

penentu  kemajuan  bagi  suatu  negara 

(Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk 

memajukan dan  meningkatkan   kualitas 

pendidikan     telah  diatur    dalam    UUD 

1945,    UU    RI    No.    20    tahun  2003 

tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  PP 

No.  19 tahun  2005  tentang  Standar 

Nasional Pendidikan,    dan   Peraturan 

Menteri  Pendidikan Nasional.   Undang- 

Undang   Sistem   Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa 

setiap  warga  negara  yang  berusia  7  -15 

tahun  12  wajib    mengikuti     pendidikan 

dasar.  Konsekuensi dari  amanat  undang- 

undang  tersebut,  maka Pemerintah  wajib 

memberikan   layanan pendidikan   bagi 

seluruh   peserta   didik   pada tingkat 

pendidikan dasar serta seluruh satuan 

pendidikan sederajat. 

Permasalahan  pendidikan  di 

Indonesia adalah    terbatasnya    akses 

pendidikan   terutama untuk   masyarakat 

miskin.  Masih  banyak  anak-anak  bangsa 

yang  masih  berusia  sekolah  tidak dapat 

mengenyam pendidikan yang disebabkan 

oleh beberapa faktor, terutama faktor 

ekonomi.  Keadaan tersebut tentu harus di 

perbaiki  agar  hak  setiap    warga    negara 

untuk   mendapatkan pendidikan   dapat 

tepenuhi   sekaligus    untuk pencapaian 

sasaran    program    wajib    belajar 

pendidikan   dasar  9  tahun.  Oleh  karena 

itu, pemerintah    melalui    Departemen 

pendidikan Nasional     mencanangkan 

kebijakan       dana       BOS  sebagai 

pendamping  dari  program  wajib  belajar 

yang  dicanangkan  pemerintah  di  era 

otonomi daerah. 

Menurut Nurcholis (2007, h.30) 

Otonomi   daerah   adalah   hak   penduduk 

yang tinggal  dalam  suatu   daerah   untuk 

mengatur,   mengurus, mengendalikan   dan 

mengembangkan       urusannya  sendiri 

dengan  menghormati  peraturan 

perundangan  yang  berlaku      Menurut 

Ateng   Safrudin   dalam   (Winarna ,2003) 

istilah otonomi mempunyai makna 

kebebasan atas kemandirian tetapi bukan 

kemerdekaan, artinya kebebasan yang 

terbatas, kebebasan     yang     harus 

dipertanggung        jawabkan  kepada 

pemerintah  yang lebih tinggi  (pemerintah 

pusat). 

Menurut   Rozali   Abdullah,   (2007, 

h.5) prinsip   otonomi   daerah   ada   tiga, 

yaitu     prinsip  otonomi     luas,     prinsip 

otonomi   nyata,   prinsip otonomi yang 

bertanggungjawab. Menurut   Mardiasmo 

(2002,       h.46)       tujuan utama 

penyelenggaraan otonomi daerah  adalah 

untuk    meningkatkan    pelayanan    publik 

dan memajukan perekonomian daerah. 

Menurut     Wiji     Suwarno     (2006, 

h.76)   enam pilar   pendidikan    yang 

direkomendasikan UNESCO yang dapat 

digunakan sebagai prinsip pembelajaran 

yang   bisa   diterapkan   di   dunia 

pendidikan    adalah    learning    to    know 
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(belajar untuk mengetahui), learning to do 

(belajar  untuk  melakukan      sesuatu), 

learning   to   be   (belajar untuk   menjadi 

seseorang),   learning   to   live together 

(belajar  untuk  hidup  bersama),   learning 

how     to     learn     (belajar     bagaimana 

belajar),   dan learning   throughout   life 

(belajar  dengan perubahan hidup). 

Menurut  H.M.Zainuddin  (2008, 

h.127) menjelaskan,   ”Biaya  pendidikan 

adalah    nilai  ekonomi    (dalam    bentuk 

uang)    dari    input    atau  sumber-sumber 

yang   digunakan   untuk menghasilkan 

program   pendidikan   tingkat tertentu”. 

Menurut    Harsono    (2007,    h.9) 

berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan 

dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu: 

a.   Biaya   pendidikan   yang   dikeluarkan 

oleh pemerintah 

b.   Biaya   pendidikan   yang   dikeluarkan 

oleh  masyarakat  orang  tua  atau  wali 

murid 

c.   Biaya   pendidikan   yang   dikeluarkan 

oleh  masyarakat    bukan    orang    tua 

atau   wali  murid,   misalnya    sponsor 

dari  lembaga keuangan atau sponsor 

d.   Lembaga pendidikan itu sendiri. 

Salah    satu    program    yang 

diharapkan berperan    besar    terhadap 

percepatan    penuntasan  wajar    9    tahun 

yang    bermutu    adalah    program  BOS. 

BOS   adalah   program   pemerintah   yang 

pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan   biaya   operasi   nonpersonalia 

bagi satuan   pendidikan   dasar   sebagai 

pelaksana  program     wajib     belajar. 

Menurut   PP  48  Tahun 2008 Tentang 

Pendanaan  Pendidikan,  biaya  non 

personalia    adalah    biaya    untuk    bahan 

atau peralatan   pendidikan   habis   pakai, 

dan  biaya  tak langsung  berupa  daya,  air, 

jasa  telekomunikasi, pemeliharaan sarana 

dan prasarana, uang lembur, transportasi, 

konsumsi,  pajak  dll. 

Namun  demikian,     ada     beberapa 

jenis      pembiayaan  investasi      dan 

personalia  yang  diperbolehkan dibiayai 

dengan dana BOS.   Kebijakan   Bantuan 

Operasional       Sekolah mengalami 

peningkatan  biaya  satuan  dan  juga 

perubahan mekanisme penyaluran sesuai 

Undang-Undang  APBN  yang  berlaku. 

Sejak tahun  2012  penyaluran  dana  BOS 

dilakukan dengan  mekanisme  transfer  ke 

provinsi   yang selanjutnya ditransfer ke 

rekening sekolah secara online. Melalui 

mekanisme  ini, penyaluran dana BOS   ke 

sekolah berjalan lancar. Pelaksanaan 

program BOS diatur dengan 3 peraturan 

menteri, yaitu: 

a. Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mekanisme  penyaluran  dana 

BOS  dari    Kas   Umum    Negara    ke 

Kas        Umum  Daerah  serta 

pelaporannya. 

b.   Peraturan     Menteri     Dalam     Negeri 

yang  mengatur         mekanisme 

pengelolaan   dana BOS di daerah dan 

mekanisme penyaluran dari kas daerah 

ke sekolah. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan   yang   mengatur 

mekanisme pengalokasian   dana   BOS 

dan  penggunaan dana BOS di sekolah. 

 
Implementasi Kebijakan BOS 

Implementasi         Kebijakan         Bantuan 

Operasional Sekolah yang terdiri dari 

a. Prosedur dalam kebijakan bantuan 

operasional sekolah, adanya SOP 

(Standar Operasional dan Prosedur) 

dalam  pelaksanaan  Bantuan 

Operasional Sekolah 

b.   Sasaran   dari   implementasi   Bantuan 

Operasional Sekolah 

c.   Pelaksana         atau         implementator 

Bantuan Operasional Sekolah, 

d.   Penggunaan           Dana           Bantuan 

Operasional Sekolah 
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Tahap Implementasi merupakan 

sebuah   proses yang   paling   menentukan 

apakah     Bantuan  Operasional     Sekolah 

tepat  sasaran  atau  tidak. Meskipun  dana 

BOS   yang   diberikan   telah ditetapkan 

jumlah  dan  mekanismenya,  namun masih 

terjadi keterlambatan dana yang 

menyebabkan   sekolah   mengalami 

kesulitan dalam mengelola kebutuhan 

sekolah. Kurangnya dana   BOS   yang 

diberikan   juga   menjadi   alasan beberapa 

sekolah   untuk   meminta   dana   tambahan 

dari orang tua siswa. 

a.   Prosedur        Pelaksanaan        Bantuan 

Operasional Sekolah 

Sesuai     dengan     Petunjuk     Teknis 

dalam Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Dana 

Bantuan  Operasional   Sekolah  Tahun 

2014 prosedur   pelaksanaan   Bantuan 

Operasional  Sekolah  terdiri  dari  lima 

(5) tahap, yaitu: 

1)  Proses Pendataan Pendidikan Dasar 

2)  Proses   Penetapan   Alokasi   Dana 

BOS 

3)  Persiapan  Penyaluran   Dana  BOS 

di Daerah 

4)  Penyaluran Dana BOS 

5)  Pengambilan Dana 

b.    Sasaran       Bantuan       Operasional 

Sekolah 

c.   Pelaksana       atau       implementator 

Bantuan Operasional Sekolah 

Organisasi  pelaksana  BOS  meliputi 

Tim Pengarah  dan  Tim  Manajemen 

Pusat,  Provinsi dan  Kabupaten/Kota 

serta     Tim     Manajemen   Sekolah. 

Tim    Manajemen    Sekolah    terdiri 

dari   Kepala       Sekolah       sebagai 

penanggung  jawab, Bendahara  BOS 

sekolah,  Komite  Sekolah,  dan Satu 

orang  dari  unsur  orang  tua  peserta 

didik di luar  Komite  Sekolah  yang 

dipilih    oleh    Kepala  Sekolah  dan 

Komite Sekolah dengan melihat dan 

mempertimbangkan kredibilitasnya, 

untuk menghindari terjadinya konflik 

kepentingan. 

d.   Penggunaan          Dana         Bantuan 

Operasional Sekolah 

Penggunaan  dana  BOS  yang 

dilakukan disekolah yang menjadi 

obyek penelitian yaitu SDN Model 

lebih banyak digunakan untuk 

penggajian   guru honorer   karena 

masih terdapat banyaknya guru 

disekolah     tersebut     yang     belum 

PNS.   Selain   itu, dana   BOS   juga 

lebih banyak digunakan untuk 

perawatan      sekolah      dikarenakan 

luas  tanah   dan bangunan sekolah 

yang cukup luas.  Penggunaan   dana 

BOS    di sekolah lebih    banyak 

digunakan   untuk  fasilitas sekolah 

yang  ada  dan  kegiatan 

ekstrakulikuler yang   cukup   banyak 

disekolah   tersebut.   Cukup 

banyaknya fasilitas disekolah 

membutuhkan biaya   yang   tidak 

sedikit,  karena  tidak  hanya 

pembelian  fasilitas  yang 

membutuhkan       biaya tetapi 

perawatannya juga membutuhkan 

biaya. 

Selain itu, kegiatan ekstrakulikuler 

yang     cukup banyak     juga 

membutuhkan  biaya  yang  tidak 

sedikit salah satunya untuk membeli 

alat  peraga  ataupun  penggajian 

pelatih    untuk    ekstrakulikuler 

tertentu. 

 
Faktor-faktor      yang      mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan BOS 

a.   Komunikasi  Alur    komunikasi    yang 

ada     dalam   implementasi   kebijakan 

dana BOS 

b.   Sumber  Daya  yang  terdiri  dari  ;  1. 

Staf,   tenaga   pengajar   yang   terdapat 

dalam       implementasi       BOS,       2. 
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Informasi, sosialisasi yang dilakukan 

terkait informasi BOS, 3.   Fasilitas, 

sarana dan prasarana yang diberikan 

melalui dana BOS, 4.   Kewenangan, 

peran   serta   tanggung jawab   yang 

diberikan        kepada pelaksana 

implementasi BOS 

c. Disposisi; Kemauan, keinginan dan 

kecenderungan   para         perlaku 

kebijakan      untuk melaksanakan 

kebijakan   dengan sungguh-sungguh 

sehingga     tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan 

d.   Struktur Birokrasi; Terdapat dua aspek 

yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan yaitu SOP, dan fragmentasi 

1)  Komunikasi; Komunikasi  yang  terjadi 

antara    dinas pendidikan    dengan 

sekolah sebagai   obyek   kebijakan 

berpotensi      mengalami  kegagalan, 

karena komunikasi yang bersifat satu 

arah, dimana pelaksana kebijakan 

menyampaikan dan menerapkan 

kebijakan    yang dibuatnya    tanpa 

adanya  feedback  dari  sekolah sebagai 

ujung tombak pelaksanaan kebijakan 

BOS.    Hal   ini   terjadi    dikarenakan 

pihak  sekolah yang  merasa  khawatir 

dan   takut   untuk mengungkapkan 

aspirasinya   kepada   pelaksana 

kebijakan kemungkinan disebabkan 

sekolah sangat   bergantung   kepada 

pelaksana   kebijakan. Tidak   adanya 

feedback   membuat   pelaksana 

kebijakan     kesulitan     bahkan     tidak 

tahu,  kondisi riil dilapangan. 

2)  Sumber Daya; 1)   Staf; Permasalahan 

umum yang muncul terkait dengan 

keterbatasan   jumlah   staf  dalam 

program   pemerintah   adalah 

munculnya program atau tugas baru 

namun  tidak diikuti  dengan 

penambahan staf baru. Salah satu 

konsekuensi  adanya  keterbatasan  staf 

adalah  ketidakefektifan     pelaksanaan 

kebijakan secara langsung 

3)  Informasi; Pesan kepada sekolah yang 

menjadi  objek  penelitian      pada 

dasarnya  sudah  disampaikan dengan 

jelas, pola penyampaian pesan yang 

dilakukan pemerintah adalah melalui 

sosialisasi   secara   langsung   maupun 

tidak  langsung,  secara  langsung 

biasanya pada saat kegiatan sosialisasi 

atau workshop BOS yang diadakan   di 

balai   pertemuan    atau   kantor  dinas. 

dari segi komunikasi hambatan yang 

terjadi adalah pesan yang disampaikan 

dalam iklan     sekolah     gratis, 

menimbulkan      pro      dan  kontra 

ditengah masyarakat walaupun iklan 

sekolah gratis sudah diklarifikasi tetapi 

tetap saja  tingkat   pemahaman   dan 

kesadaran masyarakat akan sekolah 

gratis masih rendah 

4)  Kewenangan;    Kebijakan         sekolah 

gratis   memiliki struktur   pelaksana 

bertingkat.  Artinya terdapat beberapa 

jenjang instansi yang saling 

berhubungan, baik hubungan 

pertanggung jawaban  secara  vertikal 

maupun   hubungan koordinasi   secara 

horizontal.   Berdasarkan kewenangan 

pengelolaan   dana  BOS  dari Dinas 

Pendidikan   adanya kesesuaian   antara 

kewenangan    dengan    tugas yang 

dibebankan kepada pihak yang terlibat. 

Dalam pelaksanaan sehari-hari 

pendelegasian wewenang    tersebut 

berjalan     dengan     lancar.  Tidak 

ditemui  keluhan  dari  pelaksana 

kebijakan mengenai kurangnya 

kewenangan yang diberikan 

5) Fasilitas; Perbedaan    kondisi    dan 

fasilitas   yang   ada di   setiap   sekolah 

membuat  pelayanan  dalam 

implementasi  kebijakan  BOS 

mengalami kesulitan  untuk  sekolah 

yang  memiliki  luas tanah dan gedung 
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sekolah cukup besar. Maka dana BOS 

yang tidak cukup memadai untuk 

operasional sekolah yang digunakan 

untuk perawatan   gedung   yang   besar 

dan  fasilitas yang   banyak.   Secara 

umum  penggunaan/ pemanfaatan dana 

BOS sudah sesuai dengan pemanfaatan 

dana BOS yang terdapat dalam Buku 

Panduan BOS, tetapi penggunaannya 

lebih      banyak      pada      pembiayaan 

honor bulanan. 

6) Kecenderungan/disposisi;          Dalam 

organisasi sekolah, kepala sekolah 

menjadi pembuat sekaligus pelaksana 

kebijakan ditingkat  sekolah.  Kepala 

Sekolah    harus bertindak    sebagai 

manajer  atau  pemimpin  yang efektif. 

Sebagai     manajer     kepala     sekolah 

harus   mampu       mengatur       semua 

potensi   agar   sekolah dapat berfungsi 

secara optimal. Berkaitan dengan 

kesediaan kepala sekolah untuk 

menerima kebijakan program Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS),   secara 

umum    kepala    sekolah    mau    dan 

mampu menerapkan  program BOS 

sesuai   dengan   aturan      yang      ada. 

Untuk mencapai keberhasilan 

implementasi faktor sekolah, dukungan 

orang tua murid,  komite  sekolah  dan 

masyarakat,  harus mendapat  perhatian 

dari   pelaksana   kebijakan. Secara 

umum sekolah mengajak komite dan 

orang tua siswa untuk mendukung 

keberhasilan program BOS. 

7)  Struktur  Birokrasi;  Kebijakan  BOS di 

Kota Malang menambah tugas dan 

tanggungjawab Dinas Pendidikan.   Hal 

yang   perlu   dilakukan    Dinas 

Pendidikan dalam menyelesaikan 

program kebijakan   pusat  dan  daerah 

menimbulkan masalah   kurang  atau 

bahkan   tidak   tepat   waktu 

penyelesaian pelaksanaan BOS. SOP 

dapat     menghalangi          pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan baru      yang 

memerlukan cara dan personal baru. 

Meskipun   begitu,   organisasi- 

organisasi   yang memiliki   prosedur 

perencanaan    yang    fleksibel dan 

memiliki  kewenangan  yang  cukup 

dalam melaksanakan   program   akan 

lebih  gampang menyesuaikan   dirinya 

terhadap      tanggung   jawabnya   yang 

baru. 

 
Penutup 

Berdasarkan      pembahasan      yang 

telah  dijabarkan     penulis     maka    dapat 

ditarik kesimpulan    bahwa    prosedur 

pelaksanaan  dana BOS  yang  telah  diatur 

setiap  tahunnya  melalui Petunjuk  Teknis 

menjadi  pedoman  atau  acuan bagi  dinas 

pendidikan  sebagai  tim manajemen  BOS 

yang  mengatur  dana  BOS.  Kedisiplinan 

dari   pihak   sekolah serta   penyalur   dana 

BOS   harus   diperbaiki   agar prosedur 

pelaksanaan   dana   BOS   dapat   berjalan 

sesuai dengan yang telah diatur dan tujuan 

untuk meningkatkan   pendidikan   dapat 

tercapai. Pelatihan atau upgrading 

kemampuan   bagi petugas-petugas   yang 

terlibat   pelaksanaan   BOS dan  dilakukan 

rekrutmen  baru  tenaga administrasi  BOS 

disekolah.  Lebih  jelasnya informasi  yang 

diberikan   pemerintah   dan  pihak sekolah 

atau masyarakat yang menjadi orang tua 

murid    melalui    penyuluhan    atau 

pertemuan   yang sifatnya   berkala.   Untuk 

masyarakat   yang  belum mengetahui   dan 

mengganggap  adanya  sekolah gratis dapat 

dipublikasikan dan dijelaskan. *** 
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