
Volume 3, No. 5, Juni 2010                                                                                                   ISSN: 1979–0899X 

 

Hendra Alfani; 64 - 74 

 
64 

 

Pendidikan Gratis dan Sosialisasi BOS 
Di Propinsi Sumatera Selatan; Perspektif Kebijakan Komunikasi 

 

Oleh: Hendra Alfani  
 

Abstract  
 
Politics reformation and regional autonomy have made education policy system in controversy.  
Especially about the allocation of education budget that should reach 20 percent as mentioned in Law 
Number 20 Year 2003 about National Education System. National education ministry policy runs 
School Operational Aids (BOS) program that give free education for elementary and junior high 
schools in region implemented by provincial and regency / city government.  In general it is a proper 
policy and useful for people. Technically, if we observe the process of socialization, information, and 
communication, the policy creates confusion caused by multi-interpretation and weak control. This 
writing tries to observe the problem from communication perspective, how a public policy should be 
communicated systematically in order to gain the advantage. 
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Pendahuluan 

 

Perjalanan panjang kita sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka tidak bisa 

dilepaskan dari peran tokoh-tokoh terdidik yang dimiliki bangsa ini. Pada masa perjuangan 

pergerakan kemerdekaan Indonesia, peran mereka dalam menggerakkan seluruh elemen 

masyarakat untuk sadar akan hak-haknya sebagai sebuah bangsa mampu mendorong dan 

membuka jalan bagi terbentuknya sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. 

Lahirnya National Onderwijs Institut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa 

yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922  menjadi sebuah 

tonggak bersejarah dalam upaya membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam 

meraih cita-cita kemerdekaan. 

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan sebagai 

landasan legal formal kehidupan berbangsa dan bernegara mengamanatkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan (pengajaran) dan pemerintah diberi kewajiban 

untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. 

Sayang, amanat luhur para pendiri bangsa tersebut tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal oleh pemerintah sebagai pengemban dan pelaksana amanat Undang-Undang. Dalam 

laporan tahunan UNDP 2004, indeks pembangunan manusia Indonesia menempati urutan ke-

111 (setelah sebelumnya berada diurutan ke-112) dari 177 negara. Bila dibandingkan dengan 

negara-negara anggota ASEAN, Indonesia hanya sejajar dengan Vietnam tapi di bawah 

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Adapun hasil survei 

tentang kualitas pendidikan di Asia yang dilakukan oleh PERC yang berbasis di Hong 

Kong, Indonesia menempati urutan keduabelas atau yang terburuk di Benua Asia. 

(http://www.suaramerdeka.com). 
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Minimnya alokasi dana pendidikan merupakan alasan yang senantiasa mengemuka 

ketika persoalan ini diperbincangkan. Berbagai persoalan seperti tidak meratanya akses 

pendidikan bagi setiap warga negara, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, rendahnya 

kualitas guru menjadi persoalan yang berbanding lurus dengan minimnya alokasi dana 

pendidikan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pasca runtuhnya kekuasan Orde Baru yang begitu menabukan perubahan atas Undang-

Undang Dasar 1945, semangat untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia terus 

mengemuka. Pasal 31 UUD 45 yang tidak secara tegas mengamanatkan besarnya dana 

pendidikan yang harus dialokasikan dalam APBN menjadi salah satu pasal yang dikritisi.  

Setelah melalui beberapa tahapan perubahan yakni perubahan pertama pada tanggal 19 

Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 

November 2001, barulah pada perubahan keempat yang ditandatangani pada tanggal 10 

Agustus 2002 Pasal 31 UUD 1945 mengalami perubahan. Secara keseluruhan Pasal 31 

Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: 

 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusia. 

 

Pemerintah dan DPR kemudian menggodok Undang-Undang yang mengatur tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2003. 

Berdasarkan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini, telah diatur bahwa pendanaan 

pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan 

masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. 

Salah satu bentuk realisasi dari pendanaan pendidikan ini adalah dalam bentuk dana 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan 

pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 

belajar. 

Terhitung mulai awal Agustus 2005, pemerintah mengucurkan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) ke seluruh daerah di Indonesia. Dana BOS adalah salah satu 

bentuk Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM bagi rakyat miskin di sektor 

pendidikan. Secara nasional, jumlah dana yang tersedia sebesar Rp 5,6 triliun untuk tahap 

pertama (Juli-Desember 2005). Jumlah itu akan dibagikan kepada siswa miskin dengan rincian 

Rp 27.500/siswa/bulan untuk tingkat SMP dan Rp 19.600/siswa/bulan untuk tingkat SD. 

Sekolah akan menerima dana BOS setiap enam bulan sekali melalui rekening sekolah. 

Alokasinya dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 
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(RAPBS) yang disusun oleh tiap sekolah sehingga penggunaannya harus sesuai dengan 

kebutuhan sekolah. 

Dalam pengelolaannya, dana BOS tidak diberikan langsung kepada siswa, melainkan 

dikendalikan oleh sekolah untuk kepentingan siswa. Untuk sekolah yang selama ini menerima 

dana dari siswa dalam jumlah lebih kecil daripada BOS, sekolah itu diharuskan menggratiskan 

sama sekali penyelenggaraan pendidikan bagi siswanya. Sebaliknya, jika selama ini dana yang 

diterima sekolah lebih besar daripada BOS, dana BOS yang diterima harus diprioritaskan 

untuk siswa yang kurang mampu. 

Dari uraian pada bagian pendahuluan di atas, maka paling tidak ada dua persoalan pokok 

yang hendak di jawab dalam tulisan singkat ini, yaitu; Pertama, bagaimana proses sosialisasi 

dana BOS di Propinsi Sumatera Selatan sebagai pendidikan gratis bagi masyarakat yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah? Dan, kedua; Sejauhmana tingkat keberhasilan dan 

pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dana BOS sebagai dana pokok biaya pendidikan 

gratis di Propinsi Sumatera Selatan? 

 

Dana Bos dan Seluk-beluknya 

 

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus 

program BOS bertujuan untuk:  

a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya 

operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.  

b. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional 

sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf 

internasional (SBI).  

c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Sasaran 

Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, 

termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri 

(TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di selu ruh 

provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari 

program BOS ini. 

 

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung 

berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:  a) SD/SDLB di kota : Rp.400.000,-/siswa/tahun; 

b) SD/SDLB di kabupaten: Rp.397.000,-/siswa/tahun; c) SMP/SMPLB/SMPT di kota: 

Rp.575.000,-/siswa/tahun, dan; d) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp.570.000,-

/siswa/tahun  

Waktu Penyaluran Dana untuk Tahun Anggaran 2009, dana BOS akan diberikan selama 

12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 

2008/2009 dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap 

periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-

Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan. 

Dana BOS yang diberikan pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

yang dirinci dalam 13 poin berikut ini :  

a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya 

pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta 

kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, 
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konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain 

sebagainya yang relevan). 

b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 

c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan (lihat Bab VI). 

d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, 

karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor 

jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/ 

guru dalam rangka mengikuti lomba). 

e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa 

(misalnya untuk foto copy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan 

rapor siswa). 

f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, 

bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, 

minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk 

pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak 

ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar 

mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. 

h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu 

dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah 

lainnya. 

i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk 

sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu 

administrasi BOS. 

j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/ MKKS. 

k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya 

transport dari dan ke sekol ah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat 

transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, 

perahu penyeberangan, dll). 

l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat 

menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya 

transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos. 

m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 

2 set untuk SMP. 

n. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih 

terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat 

peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan meubeler sekolah. 

 

Selain dari 13 poin di atas, penggunaan dana BOS tidak diperbolehkan atau dilarang. 

Adapun pelarangan penggunaan dana seperti di bawah ini :  

a) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.  

b) Dipinjamkan kepada pihak lain.  

c) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, 

misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.  

d) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.  

e) Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepe ntingan pribadi (bukan inventaris 

sekolah).  
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f) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.  

g) Membangun gedung/ruangan baru.  

h) Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.  

i) Menanamkan saham.  

j) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau 

pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 

 

Tidak semua sekolah dapat mendapat dana BOS, adapun sekolah-sekolah yang 

diperbolehkan menerima dana BOS adalah : 

a. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila 

sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, 

orang tua atau wali peserta didik.  

b. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan 

menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.  

c. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui 

komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah 

tersebut.  

d. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

e. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa 

yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan 

mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip 

pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.  

f. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI 

atau SBI tetap diper bolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan 

persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin. 

 

Sosialisasi Dana BOS di Propinsi Sumatera Selatan 

 

Dana BOS seperti kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya perlu disosialisasikan dengan 

baik, agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi BOS yang dilakukan setidaknya 

mencakup tiga hal, yaitu cara pelaporan, penghitungan pajak, dan penggunaan BOS. Dengan 

memahami tiga hal tersebut, nantinya masyarakat diharapkan dapat melakukan pengawalan 

dan pemantauan terhadap penyaluran dan penggunaan BOS. 

Terlebih lagi dana BOS menyangkut pendidikan, hal yang sangat mendasar dan pasti 

mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Dengan diperluasnya pengertian wajib belajar dari 

sembilan menjadi 12 tahun, pemerintah memproklamirkan pendidikan gratis bagi masyarakat. 

Kata gratis inilah yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan. Batasan gratis itu 

menurut Mendiknas M. Nuh adalah dana BOS yang dikucurkan pemerintah pusat yang 

dimanfaatkan untuk menutupi biaya investasi (pengadaan sarana prasarana), dan  biaya 

operasional sekolah. Sedangkan, untuk biaya personal (biaya yang ditanggung peserta didik) 

bisa menjadi inisiatif pemerintah daerah untuk merealisasikan pendidikan gratis bagi peserta 

didik. (Media Indonesia, Edisi Selasa 20 Januari 2009).  

Sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, selain melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, pemerintah juga diharapkan melakukan bimbingan teknis (bintek) mengenai BOS 

kepada pihak sekolah, yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah agar 
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sekolah memiliki pemahaman dan penafsiran yang memadai dalam hal penggunaan dana 

BOS. 

Program Sekolah Gratis dari SD hingga SMA sederajat di Sumsel, telah dicanangkan 

bersama oleh Mendiknas Bambang Sudibyo dan Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, 25 

Maret 2009, untuk dapat dijalankan mulai tahun ajaran baru Juli ini. "Program sekolah gratis 

ini untuk masa depan Sumsel, membuka harapan dengan kesempatan yang pasti untuk anak-

anak kita. Meringankan kita dalam mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi," kata Alex Noerdin (dalam Berita Daerah Sumsel.online.com). 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu 

ditupang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerjasama memberikan bantuan 

dana operasional sekolah, sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah. Besaran dana 

bantuan operasional siswa untuk SD sebesar Rp10.000 per siswa per bulan, SMP Rp 15.000 

per siswa per bulan, SMA Rp 80 .000 per siswa per bulan, dan SMK 90.000 per siswa per 

bulan. Khusus untuk siswa SMA dan SMK mendapat bantuan lebih besar karena mereka tidak 

mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat yang telah berjalan 

selama ini. Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya 

operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP (Berita Daerah Sumsel.online.com) 

Ade Karyana juga menuturkan, pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) 

dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut 

biaya operasional. Dia menjelaskan, dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik 

seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung 

oleh murid. Ade Karyana optimistis program sekolah dan pendidikan gratis bagi warga 

Sumsel ini, akan berjalan karena dana operasional akan diberikan kepada masing-masing 

sekolah per tiga bulan. "Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan dari Pemprov Sumsel 

akan diberikan setiap triwulan. Dengan program ini tidak ada alasan lagi orangtua untuk tidak 

meyekolahkan anaknya karena tidak ada biaya (Berita Daerah Sumsel.online.com). 

Dana bersama (sharing) untuk pembiayaan program sekolah gratis bagi 15 

Kabupaten/kota di Sumsel, juga telah selesai dianggarkan, dan siap digunakan mulai periode 1 

Juli mendatang. Dana yang mencapai sedikitnya Rp188 miliar itu diperuntukkan bagi 

1.680.165 siswa tingkat SD hingga SMA/MA/SMK di daerah ini. Ade Karyana juga 

menyebutkan bahwa dana itu untuk membiayai biaya operasional dan kegiatan KBM di 

masing-masing sekolah (Disdiknas Propinsi Sumsel, 2009). 

Untuk Kota Palembang, misalnya hanya kebagian jatah alokasi dana Rp10.122.798.000 

dari Pemprov, sementara kekurangannya ditutupi melalui APBD Sumsel yang mencapai 

Rp63.753.501.000. Alokasi kemampuan anggaran yang disediakan kabupaten tertinggi yakni 

Kabupaten Muara Enim yang mencapai Rp29.673.552.000, sisanya dana sharing dari provinsi 

mencapai Rp10.080.840.000. Memang kuota dana sharing dari kabupaten dan kota di Sumsel 

termasuk kecil, tetapi dapat ditutupi dari bantuan anggaran yang disediakan provinsi, sehingga 

semuanya seimbang. Sementara dana sharing terkecil dari Kabupaten OKU Selatan, hanya 

Rp2.124.342.000. (Disdiknas Propinsi Sumsel, 2009). 

Berdasarkan jumlah sekolah di Kota Pagaralam, 73 SD, 13 SMP dan 6 SMA, untuk 

program sekolah gratis Pemkot setempat dan Pemprov Sumsel memerlukan dana mencapai Rp 

4,4 miliar, berupa Rp2.603.244.000 `sharing` dari pemprov dan Rp1.786.806.000 yang 

disiapkan Pemkot Pagaralam. Saat ini Pemkot Pagaralam menyiapkan mekanisme dalam 

menerapkan program sekolah gratis, mengingat tidak semua siswa yang mendapatkannya, 

diutamakan bagi mereka yang kurang mampu seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan Pagaralam, Idrusin Senamit (Disdiknas Kota Pagaralam, 2009). 
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Idrusin menyebutkan, bahwa target sekolah gratis itu, kalau untuk kalangan PNS 

diutamakan untuk golongan I dan II, sedangkan bagi masyarakat umum yang memang benar-

benar tidak mampu. Sebanyak 26.000 lebih pelajar mulai SD hingga SMA sederajat yang ada 

di Kota Pagaralam, ditargetkan sebagian besar akan menikmati program sekolah gratis. Tapi 

menurutnya seharusnya tidak semua siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, seperti anak 

pejabat dan pengusaha tidak laik mendapatkan pendidikan gratis (Disdiknas Kota Pagaralam, 

2009). 

Beberapa Catatan Tentang Penyelewengan Dana BOS  

Karena kurangnya sosialisasi sebagai rangkaian dari manajemen informasi publik, maka 

selain informasi tidak sampai dengan baik dan jelas juga member celah untuk timbulnya 

berbagai penyelewengan penggunaan dana BOS tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan 

melaporkan kepada DPR soal dana bantuan operasional sekolah dan dana pendidikan lainnya 

senilai Rp.1,56 triliun yang dinilai bermasalah. Salah satu yang dipermasalahkan adalah 

2.592 sekolah penerima tidak melaporkan dana itu. 

Bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana pendidikan lainnya (DPL) yang diterima 

2.592 sekolah itu tahun 2008 sebesar Rp 624,192 miliar, tetapi tidak dilaporkan sekolah 

sebagai bagian dari penerimaan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah 

(RAPBS). BPK juga menemukan dana BOS digunakan untuk membeli buku di luar jenis buku 

dalam petunjuk teknis senilai Rp 1,219 miliar. Akibatnya, sebagian buku tidak bisa 

dimanfaatkan. Pada saat yang sama, BPK juga menemukan ada sisa dana BOS dan pendapatan 

jasa giro senilai Rp 23,393 miliar yang tidak disetor kembali ke kas negara.  

Dana BOS juga digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis 

senilai Rp 28,4 miliar. Adapun dana yang tidak digunakan sesuai dengan petunjuk teknis 

adalah sebagai berikut : 

1. Uang lelah kepala sekolah. 

2. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola 

yayasan). 

3. Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral 

komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid. 

4. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, 

antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain. 

5. Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah 

sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop. 

6. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat. 

7. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang 

telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti 

LPMP, SKB, dan Pemda. 

8. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru 

tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. 

9. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten). 

10. Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti 

diperbolehkan dalam juklak). 

http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/02/5-fakta-fakta-penyelewangan-dana-bos-ironi-sekolah-gratis/
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Temuan di daerah juga menunjukkan ada 47 sekolah dasar (SD) dan 123 sekolah 

menengah pertama (SMP) di 15 kabupaten atau kota yang belum membebaskan biaya 

pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Seperti yang dikatakan Ketua BPK saat itu Anwar 

Nasution, ”Ini mengakibatkan tujuan program BOS untuk membebaskan biaya pendidikan 

bagi siswa yang tidak mampu menjadi tidak sepenuhnya tercapai.” (bappenas.go.id). 

Anisah Mahfudz anggota komisi X DPR menambahkan, munculnya sejumlah kasus 

penyelewengan diakibatkan karena sosialisasi dana BOS yang tidak detail, pengawasan dari 

pemda setempat dan masyarakat kurang efektif, serta pendataan siswa dan kebutuhan sekolah 

tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. (Menkokesra.go.id). 

Menurut  Dadang (anggota DPRD Bandung), penyelewengan dari temuan BPK tersebut, 

disebutkan bahwa banyak sekolah penerima dana BOS mempergunakan dana BOS tidak 

sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan 

Departemen Pendidikan Nasional (Indonesia.go.id).  

Dadang juga menyebutkan banyaknya sekolah yang salah dalam menggunakan dana 

BOS, terjadi akibat tidak fahamnya aturan juklak/juknis. Hal ini terjadi karena banyak aturan 

juklak/juknis yang multi tafsir. Seharusnya, Disdik membuat aturan yang menjelaskan secara 

detil mengenai berbagai kegiatan yang bisa didanai menggunakan dana BOS. Tapi pada 

kenyataannya, Disdik tidak membuat aturan penjelasan ini. Akibatnya, sekolah penerima BOS 

membuat penafsiran, termasuk improvisasi dalam penggunaan dana BOS tersebut. 

Catatan Kritis Sosialisasi Dana BOS; Perspektif Teoritis 

Dalam konteks itu, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan bersama 15 Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Sumsel, selain nelakukan sosialisasi melalui Dinas Pendidikan masing-

masing (di kabupaten dan kota) dan UPTD Diknas di masing-masing kecamatan dan tingkat 

satuan sekolah, juga mensosialisasikan program BOS ini kepada masyarakat melalui media 

massa lokal dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti perguruan tinggi dan 

perusahaan besar yang memiliki progran corporate soscial responsibility (CSR). Walaupun 

demikian, dalam proses sosialisasi itu di sana-sini masih menemui kendala dan hambatan. 

Sosialisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah (daerah) Propinsi Sumatera Selatan 

melalui Dinas Pendidikan Nasional dan pemerintah kabupaten/kota, selain melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat, juga diharapkan melakukan bimbingan teknis (bintek) 

mengenai BOS kepada pihak sekolah, yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara dan 

komite sekolah agar sekolah memiliki pemahaman dan penafsiran yang memadai dalam hal 

penggunaan dana BOS. 

Menurut Everett M Rogers dalam Bungin (2008:279), sedikitnya ada 5 tahap dalam 

suatu proses diffusi inovasi, yaitu : 

1. Pengetahuan, kesadaran individu akan adanya inovasi dan adanya pemahaman tertentu 

tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Pada tahap awal inilah pemerintah kurang 

mendistribusikan pengetahuan apa dan bagaimana BOS sebenarnya sehingga masyarakat 

tidak paham benar makna gratis yang dimaksud. Dan tidak adanya aturan teknis yg 

komprehensif dan detail sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya. 

2. Persuasi, Individu membentuk / memiliki sifat yang menyetujui atau tidak inovasi tersebut. 

Karena pengetahuan yang tidak memadai akan dana BOS maka masyarakat banyak yang 

mempertanyakan kebijakan tersebut dan merasa tidak dapat menarik manfaat dari 

pengganti dana subsidi BBM ini. 
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3. Keputusan, Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk 

mengadopsi inovasi tersebut. Ketika tiba pada tahap ini, masyarakat tidak dapat 

mengadopsi inovasi berupa penggunaan dana BOS secara baik dan benar. 

4. Pelaksanaan, individu melaksanakan keputusannya itu sesuai dengan pilihan-pilihannya. 

Pada pelaksanaannya banyak terdapat penyelewengan-penyelewengan pemanfaatan dana 

BOS. 

5. Konfirmasi, individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah 

diambilnya, namun dia dapat berubah dari keputusan yang telah diambil sebelumnya jika 

pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan lainnya. Pada 

tahap ini masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa akibat sosialisasi yang tidak 

memadai banyak anggota masyarakat yang tidak dapat menikmati pendidikan gratis ini, 

ataupun pihak-pihak yang salah dalam pemanfaatan dana BOS harus berhadapan dengan 

pihak yang berwajib dengan tuduhan korupsi.  

Selain itu, proses sosialisasi dana BOS sederhananya adalah peristiwa komunikasi 

(dalam konteks manajemen informasi publik), atau tegasnya proses pengkomunikasian pesan 

kepada pihak-pihak yang akan menjalankan pesan komunikasi tersebut, dari proses kebijakan 

hingga ke tataran implementasi teknis. Konteks ini, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh 

Hovland, Janis dan Kelly (dalam Cangara, 2009:19), bahwa; “Communication is the process 

by which an individual (the communicator) transmits stimuli (ussualy verbal) to modify the 

behavior of other individuals (the audience).” 

Defenisi ini menurut Cangara (2009:19), hampir sama dengan defisini yang dibuat oleh 

para sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia 

(human communication) yakni; “Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan; (1) membangun hubungan 

antarsesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan 

tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.” 

BOS sebagai salah satu instrumen-content kebijakan informasi publik (harus) berisi fakta 

dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Di ranah publik fakta dan data itu sangat 

multitafsir, dalam konteks multitafsir ini maka sosialisasi BOS haruslah menggunakan 

pendekatan-pendekatan komunikasi yang efektif yang memungkinkan suatu kebijakan 

komunikasi/informasi yang menyangkut kepentingan publik dapat diterima dan dipahami 

secara gamblang.  

Selama ini sosialisasi (kebijakan) dana BOS identik dengan model manajemen informasi 

satu arah dan model atas bawah di tubuh pemerintah/birokrasi kepada masyarakat (publik), 

padahal informasi yang dimiliki oleh pemerintah tidak bebas nilai, banyak kasus di lapangan 

menunjukkan bagaimana institusi pemerintah mencoba menyuguhkan sekumpulan informasi 

yang berseberangan dengan kepentingan publik. 

Terkait dengan itu, sosialisasi BOS yang berhubungan erat dengan kebijakan komunikasi 

menjadi sangat penting (urgen) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat atau khalayak. L. 

Sommeriad dalam Kuo dan Chen (1983) seperti dikutip Abrar (2008:9), menyebutkan; “The 

ways in which communication is used, the networks trough which flows, the structures of 

media system, the regulatory framework for the system, and the decisions of people who 

operate it, are all the outcomes of communication policies”.  

Kutipan ini menggambarkan betapa banyak hasil kebijakan komunikasi. Hasil itu 

membentang mulai dari cara berkomunikasi hingga keputusan masyarakat untuk 

menggunakan media komunikasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 
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Lebih lanjut disebutkan bahwa arti penting kebijakan komunikasi di atas dipertegas lagi 

oleh UNESCO, yang memaknai kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan 

norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Dengan 

demikian kebijakan komunikasi harus ada. Tanpa kebijakan komunikasi, sistem komunikasi 

tidak akan berjalan lancar. 

Sederhananya, pada saat tertentu kebijakan informasi berkaitan kebijakan komunikasi 

sebagai kebijakan publik. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sosialisasi BOS yang 

berkaitan dengan kebijakan komunikasi, secara signifikan mempengaruhi alur – bukan hanya 

lancar tidaknya – dan juga menentukan eksistensi dan kredibilitas suatu sistem komunikasi 

dalam suatu negara. 

Karena domainnya berada dalam lingkup kebijakan publik maka kebijakan informasi 

dan komunikasi menyangkut sosialisasi BOS mesti dirumuskan dengan kebijakan pemerintah, 

maka sudut pandangnya isi (content) materi pembahasannya mesti dikaji dengan berbagai 

pendekatan disiplin keilmuan. Oleh karena itu, ketika sosialisasi BOS dinilai sebagai 

kebijakan komunikasi/informasi dalam suatu sistem komunikasi negara, maka kecenderungan 

yang harus dimunculkan adalah bahwa kebijakan itu menyangkut kepentingan publik 

(masyarakat alias orang banyak). Kecenderungan komunikasi itu, juga diharapkan dapat 

memelopori perubahan, utamanya perubahan dan peningkatan pemahaman publik terhadap 

sosialisasi BOS sebagai sebuah kebijakan publik. 

Mengapa? Sebab, konstruksi sosial dalam masyarakat dengan pendekatan sistem 

cenderung menganggap dan melihat semua aspek sosiokultural dari segi proses, khususnya 

jaringan informasi dan komunikasi. Buckley (dalam Bungin, 2006:82-83), mengatakan ada 

hubungan antarsistem sosiokultural, sistem mekanis, dan sistem organis. Buckley menjelaskan 

hubungan kontinum antara sistem-sistem itu, bahwa pergerakan kontinum sistem dimulai dari 

sistem mekanik ke sistem organis baru ke sistem sosiokultural. Jadi sistem bergerak dari 

kompleksitas yang kecil ke kompleksitas yang paling besar. 

Sistem sosial komunikasi – di mana sosialisasi kebijakan dana BOS menjadi bagian dari 

produk manajemen informasi publik (MIP) – yang dikonstruksi dengan berbagai komponen di 

atas, membentuk sebuah sistem sosial yang berkembang, solid, mengalami pergerakan-

pergerakan internal di antara anggota sistem, berevolusi (bahkan berdifusi) dan akhirnya 

melahirkan sistem-sistem sosial yang baru yang lebih tangguh dan lebih sempurna. Bahkan 

apabila pergerakan internal membuat kerusakan pada sistem sosial yang tak dapat diatasi, 

maka bisa jadi sistem sosial lama dalam sistem komunikasi (massa) akan hancur dan mati 

sama sekali (Bungin, 2006:85). 

 
Penutup 

 

Berdasarkan temuan audit BPK di atas jelas disebutkan bahwa terdapat banyak 

penyelewengan dalam penggunaan dana BOS di Propinsi Sumatera Selatan yang jumlahnya 

cukup signifikan. Hal tersebut selain menyebabkan kerugian di pihak negara atau pemerintah, 

juga menjadikan dana BOS tidak tepat sasaran. Karena itulah diperlukan sejumlah langkah-

langkah antisipatif, khususnya dalam konteks penguatan sosialisasi dana BOS sebagai bagian 

sistem manajemen informasi publik, guna mencegah penggunaan dana BOS yang tidak 

semestinya, diantaranya: 

1. Pemerintah Propinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota harus lebih gencar, sistematis, 

terbuka, mengena dan efektif menyosialisasikan tentang kucuran dana BOS beserta 

ketentuan penggunannya kepada publik. Masyarakat; pengelola di tingkat satuan 
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pendidikan (sekolah), kaum miskin, belum cukup memahami apa itu BOS, komponen 

biaya apa saja yang tercakup dalam BOS, dan kemana harus menyampaikan pengaduan 

seandainya ada indikasi penyelewengan yang ditemukan. Karena itu, sosialiasi pemerintah 

harus mampu menembus setiap lapisan masyarakat dan mampu memberikan pemahaman 

yang utuh tentang BOS dengan segala seluk-beluknya; 

2. Pemerintah Pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional sebagai pihak yang berperan 

dalam manajemen informasi publik juga diharapkan mampu menyosialisasikan 

penggunaan dana BOS secara tepat kepada instansi-instansi yang terkait sebagai pelaksana 

dana BOS, mulai dari tingkat diknas kepada tingkat-tingkat dibawahnya atau sampai 

sekolah yang dituju secara komprehensif dan berkesinambungan, dan; 

3. Dengan tersosialisasikan dengan baik kepada publik tetang apa dan bagaimana dana BOS, 

pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan dana 

BOS. Dengan begitu, diharapkan celah-celah penyimpangan akan tertutup rapat sehingga 

dana BOS dapat tepat mencapai sasaran. 
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